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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.

		 Za	 nami	 8.	 Festiwal	 Himilsbacha,	 na	 którym	
miałem	przyjemność	wręczyć	nagrodę	„Monidło”	aktorowi	
Kubie	Wesołowskiemu.	Po	festiwalu	pozostały	dwa	bardzo	
ciekawe	 wydawnictwa:	 audiobook	 z	 opowiadaniami	 na-
szego	Zasłużonego	dla	Miasta	oraz	płyta	z	muzyką	do	jego	
tekstów,	 zaaranżowana	 przez	 mińskich	 artystów.	 Takich	
perełek	próżno	szukać	w	archiwach.	Myślę,	że	warto,	aby		
w	naszych	domach	zawitały	na	półkach.
		 Koniec	lata	to,	jak	co	roku,	wielka	impreza	spor-
towa	–	Piknik,	na	którym	40-te	urodziny	obchodził	MOSiR		
w	 Mińsku	 Mazowieckim.	 Gościem	 specjalnym	 była	 Ewa	
Chodakowska,	która	zgromadziła	na	murawie	boiska	kilka-
set	osób	w	ramach	maratonu	fitness.

	 Już	7	października,	w	piątek,	wybierzemy	radnych	Miejskiej	Rady	Seniorów!		
To	kolejny	nasz	krok	w	kierunku	wspierania	tej	części	naszego	społeczeństwa,	któ-
rej	głos	nie	zawsze	jest	przez	wszystkich	słyszalny.	Zapraszam	wszystkich	seniorów		
w	wieku	 	60+	na	spotkanie	wyborcze,	 które	odbędzie	 się	w	patio	Miejskiej	Szkoły	
Artystycznej	w	godzinach	od	16.00	do	20.00.	
	 We	wrześniu	delegacje	z	Mińska	Mazowieckiego	uczestniczyły	w	wyjazdach	
zagranicznych	do	czeskiego	Krnov	oraz	litewskich	Rakiszek.	W	Krnov	radni:	Barbara	Reda		
i	Robert	Gałązka	oraz	Eliza	Bujalska	z	Fundacji	EBU	wzięli	udział	w	debacie	między	
przedstawicielami	miast	partnerskich	nt.	dalszej	współpracy	na	płaszczyźnie	społecz-
no-kulturalnej.	W	Rakiszkach	na	Litwie	miała	miejsce	konferencja	dotycząca		małego	
i	średniego	biznesu	oraz	turystyki	regionalnej.	Do	delegacji	zaprosiłem	przedstawicieli	
lokalnych	firm,	którzy	z	litewskimi	partnerami	mogli	wymienić	się	swoimi	doświadcze-
niami.
	 Zmierzają	 ku	 końcowi	 prace	 związane	 z	 przebudową	 jazu	 na	 stawie		
w	 miejskim	 parku	 i	 rozpoczyna	 się	 budowa	 nowej	 kładki.	 Do	 miasta	 dotarła	 bar-
dzo	 ważna	 informacja	 o	 umieszczeniu	 nas	 na	 liście	 podstawowej	 dofinansowa-
nia	 projektu	 Rozwój	 i	 rewaloryzacja	 terenów	 zieleni	 w	 centrum	 Mińska	 Mazowiec-
kiego.	 Oznacza	 to,	 że	 najprawdopodobniej	 już	 w	 przyszłym	 roku	 rozpoczniemy	
kompleksowe	 prace	 w	 parku	 polegające	 m.in.	 na:	 oczyszczaniu	 kanałów,	 budo-
wie	 alejek	 i	 oświetlenia	 oraz	 wielogatunkowych	 nasadzeniach	 na	 terenie	 parku.	
Będzie	 to	 kolejny	 „parkowy”	 projekt	 dofinansowany	 z	 Unii	 Europejskiej,	 a	 opie-
wający	 na	 kwotę	 blisko	 3,5	 mln	 zł.	 Środki	 europejskie	 pozyskaliśmy	 dotychczas	
m.in.	 na	 sfinansowanie	 budowy	 multimedialnej	 fontanny	 oraz	 głównej	 alei		
w	parku.
	 Dobiegają	 końca	 prace	 na	 miejskich	 ulicach.	 Zakończyliśmy	 roboty	 na	
skrzyżowaniu	ulic	Szpitalna	i	Siennicka,	do	połowy	października	chcemy	sfinalizować		
budowę	 kanalizacji	 w	 ul.	 Konstytucji	 3	 Maja,	 więc	 niebawem	 znikną	 utrudnienia		
w	ruchu	drogowym,	za	które	jeszcze	raz	wszystkich	Państwa	serdecznie	przepraszam.

   14 października 2016 roku

   Dzień Edukacji
              Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
Wszystkim Pracownikom Oświaty 
dziękuję za trud codziennej pracy 
oraz życzę radości na każdy dzień 
odpowiedzialnej pracy pedagogicznej
i realizacji ambitnych planów 
na rzecz edukacji, opieki i wychowania.

  Burmistrz Miasta 
 Mińsk Mazowiecki
 

Marcin Jakubowski
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PIKNIKI LOTNICZE
W 23. BAZIE LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

	 9	 września	 z	 inicjatywy	 Dowódcy	
Garnizonu	Mińsk	Mazowiecki	płk.	dypl.	pil.	
Macieja	Trelki	po	raz	drugi	na	terenie	 lotni-
ska	23.	BLT	został	zorganizowany	piknik	dla	
dzieci	pod	hasłem	„Z	nami	zawsze	bezpiecz-
nie”.		Inicjatywę	wsparły	służby	mundurowe	
mi.n.:	 sekcja	 ruchu	 drogowego	 Komendy	
Powiatowej	Policji	w	Mińsku	Mazowieckim,	
Państwowa	Straż	Pożarna,	2.	GPR,	Oddział	
Specjalny	Żandarmerii	Wojskowej	oraz	Cen-
trum	Szkolenia	ŻW.	  
 W organizację pikniku włączyli 
się również partnerzy: PZU, Bank Spół-
dzielczy Grupa BPS, Miasto Mińsk Mazo-
wiecki, Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki  
oraz Fundacja Spadkobierców Tradycji 
Dywizjonu 303.

  Głównym celem imprezy było 
zapoznanie dzieci najmłodszych klas 
szkół podstawowych z zagadnieniami  
z tematyki udzielania pierwszej pomo-
cy, bezpieczeństwa o ruchu drogowym, 
zasad bezpiecznej jazdy na rolkach oraz 
zapoznanie ze sprzętem wojskowym, po-
licyjnym i strażackim. 
 Dzieci w trakcie pikniku miały 
okazję uczestniczyć w przygotowanych 
dla nich pokazach służb ratowniczych, 
prewencyjnych oraz doskonalić swo-
je umiejętności w jeździe na rolkach na 
przygotowanych specjalnie w tym celu 
torach. Również dzięki współorganizato-
rom uczestnicy otrzymali opaski  odbla-
skowe poprawiające bezpieczeństwo np. 

w drodze do szkoły. Na zakończenie na 
dzieci czekała atrakcja w postaci żołnier-
skiej grochówki, która cieszyła się dużym 
zainteresowaniem małych gości.

Rzecznik 23. BLT, fot. z arch. 23. BLT

Dzień otwarty 
na lotnisku 23. BLT

 Lotnisko dla publiczności zosta-
ło otwarte około godziny 10:00. Na jego 
płycie postojowej, gdzie odbywał się pik-
nik, na gości czekało mnóstwo atrakcji. 
Były dziesiątki różnych stoisk promocyj-
nych - między innymi wojska, firm, szkół, 
dealerów samochodów, biegu Skyway 
Run a także gastronomia, wesołe mia-
steczko, kino 5D oraz różne symulatory. 
Nie zabrakło punktów handlowych na 
których były dostępne modele samolo-
tów, latawce, koszulki oraz inne akcesoria 
związane z lotnictwem. 
 Do dyspozycji gości była wy-
stawa statyczna, na której znalazły się 
statki powietrzne oraz wojskowy sprzęt 
używany między innymi do zabezpiecza-
nia szkolenia lotniczego, utrzymania łącz-
ności czy utrzymania lotniska zimą. Kilka 
statków powietrznych było otwartych dla 
publiczności. I tak, można było zasiąść 
za sterami MiG-a 29 lub Sokoła, zwiedzić 
transportowego Herkulesa czy vipowskie-
go JAK-a 40, którym kilka lat temu podró-
żowały władze RP. Na wystawie zoba-
czyć można było także także SU-22 oraz 
uzbrojenie MiGa-29.

II piknik dla dzieci w 23. BLT
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 Około 12 rozpoczął się blok 
pokazów dynamicznych. Na początek 
zaprezentował się unikalny zespół - para 
składająca się akrobacyjnego XA-41 
oraz MiG-a 29 czyli „Xtreme Sky For-
ce”.  Samoloty te, pomimo, że różnią się 
praktycznie we wszystkim a ich wspólne 
prędkości sprowadzają się do niewiel-
kiego zakresu wykonały kilka wspólnych 
ewolucji z ciekawymi efektami na koniec 
pokazu. Były to efektowne rozejście połą-
czone z wypuszczeniem flar a chwilę póź-
niej niezwykle widkowiskowy flyby MiG-a 
przy dużej prędkości i na niskim pułapie. 
„Xtreme Sky Force” to piloci: Artur Kielak 
- pochodzący z Mińska Mazowieckiego 
mistrz Polski w akrobacji samolotowej ad-
vanced oraz ppłk  Piotr „Kuman” Iwaszko 
- dowódca grupy działań lotniczych z 23. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego. W Mińsku 
Mazowieckim zespół miał swój drugi pu-
bliczny pokaz, premierę natomiast miało 
malowanie XA-41 z elementami związany-
mi z Dywizjonem 303. 
 Kolejnym punktem dynamicz-
nych pokazów były różne figury w wyko-
naniu pokazowej pary SU-22, która do 
Mińska przyleciała ze Świdwina. Następ-
nie akcję ratunkową z użyciem śmigłow-
ca W3 Sokół zaprezentowała 2. Grupa 
Poszukiwawczo - Ratownicza po której 
indywidulany pokaz na XA-41 zaprezen-
tował Artur Kielak. Ostatnim punktem blo-
ku dynamicznego był pokaz na MiG-29  
w wykonaniu kpt. pil. Adriana Rojka.

tekst i fot. Leszek Siporski, minskmaz.com

We	wrześniu	w	Warszawie		grupa	słucha-
czy	 Mińskiego	 Uniwersytetu	 Trzeciego	
Wieku	wzięła	udział		w	biciu	rekordu	zapi-
sanego	w	Księdze	Guinessa.	Po	ubiegło-
roczym	 Biegu	 z	 kijkami	 Nordic	 Walking,	
kiedy	 to	 rekord	został	pobity	przez	1660	
uczestników,	 w	 tym	 roku	 odbyła	 się	 po-
dobna	 impreza,	z	 tym,	że	 	 jej	uczestnicy	
wzięli	udział	w	lekcji	chodzenia	z	kijkami. 

Rekod Guinessa słuchaczy MUTW-u
Rekord	został	znów	pobity.	
 Tym razem w lekcji wzięło udział 
630 osób z całej Polski.  Następnie or-
ganizatorzy (PZU) przygotowali Bieg po 
nowe życie z udziałem ludzi będących po 
przeszczepach narządów. Startowali oni 
w towarzystwie sportowców, aktorów, 
piosenkarzy, dziennikarzy i innych. W 
każdej sztafecie biegli również uczestnicy 

lekcji. Do pokonania był tym razem kilo-
metrowy odcinek alejkami warszawskich 
Łazienek. Można było także wziąć udział 
w maszerowaniu na przyrządach, Za każ-
dy przebyty kilometr PZU włacało na kon-
to  Organizatorów „Biegu po nowe życie” 
10 złotych. Mińszczanie  również mięli  
w tym swój udział.

tekst i fot. E. Karpiński
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Z ŻYCIA MIASTA

Realizacja inwestycji na jazie
Po	wielu	latach	przygotowań	rozpoczęto	
długo	oczekiwaną			realizację	inwestycji	
na	jazie	w	Mińsku	Mazowieckim.
 
 Inwestycja ta jest realizowana 
dwutorowo tj. Wojewódzki Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Warsza-
wie  wykonuje przebudowę jazu na rzece 
Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku 
bez nazwy w km 0+ 050, Miasto Mińsk 
Mazowiecki  wykonuje infrastrukturę par-
kową towarzyszącą przebudowie jazu.  
To przedsięwzięcie wymagało przeniesie-
nia części decyzji pozwolenia na budowę 
na Miasto Mińsk Mazowiecki.  W latach 
ubiegłych dokumentacja dotycząca tej in-
westycji była kilkakrotnie aktualizowana.
 Wykonawcą wyłonionym w wyni-
ku postępowania  przeprowadzonego przez 
Miasto jest Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY”  

Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 
nr 13 w  Mińsku Mazowieckim.
W ramach tego zamówienia wykonawca 
wykona m.in.:
- rozbiórkę istniejącej zastawki w km 0+50 
cieku bez nazwy,
-  rozbiórkę istniejącego obiektu mosto-
wego km 0+50 na cieku bez nazwy,
- budowę obiektu mostowego w postaci 
kładki dla pieszych nad  rzeką Srebrną  
w km 6+780 architektonicznie  nawiązują-
cej do balustrady amfiteatru,
-  budowę w km 0+50 cieku bez nazwy 
kładki dla pieszych,
- budowę oświetlenia jazu oraz ciągu dla 
pieszych,
- budowę ciągu dla pieszych.

 Wykonawcą wyłonionym w wy-
niku postępowania WZMiUW jest firma 
EKOMEL Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego. 

W ramach tego zamówienia wykonawca 
wykona m.in.:
-  jaz żelbetowy trójotworowy w miejscu 
istniejącego jazu w kształcie maksymalnie 
zbliżonym do pierwotnej budowli,
- próg ze ścianki szczelnej stalowej  
z oczepem żelbetowym na dopływie rze-
ki Srebrna w km 0+050 cieku bez nazwy, 
który przejmie funkcję zniszczonej za-
stawki,
- przełożenia kanału deszczowego - Za-
danie jest współfinansowane z dotacji 
celowej budżetu  państwa – administracja 
rządowa w ramach zadania 05.3 oraz do-
tacji WFOŚiGW w Warszawie. 

Planowany termin zakończenia robót to 
30 października 2016 roku.

Wydział Inwestycji
fot. z arch. UM MM
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Z ŻYCIA MIASTA

Drugie Mińskie Kwiatowe Plenery
W	niedzielę	18	września	przed	Miejskim	
Domem	Kultury		w	Mińsku	Mazowieckim	
odbyła	 	 się	 druga	 plenerowa	 wystawa	
florystyczna	-	Kwiatowe	Plenery.	Na	za-
proszenie	organizatorów	z	lokalnej	kwia-
ciarni	 	Viro	s.c.	 	w	przedsięwzięciu	po-
nownie	 wzięli	 udział	 	 floryści	 z	 różnych	
zakątków	 Polski	 ,	 którzy	 już	 od	 sobot-
niego	 popołudnia	 tworzyli	 różnorodne	
formy	 kwiatowe	 ozdabiając	 dziedziniec	
Pałacu	Dernałowiczów.
 Floryści  przygotowali dla zwie-
dzających nie tylko duże formy kwiatowe 
jak w roku ubiegłym, ale także zaprezen-
towali wiele praktycznych rozwiązań dla 
kompozycji w naczyniach oraz bogactwo 
kolorów i kształtów bukietów ślubnych. 
Każdy znalazł coś dla siebie. Była natura 
i klasyka dla tradycjonalistów, pastele na 
tle drutu i metalu dla zwolenników odważ-
niejszych kombinacji oraz połączenie kilku 
stylów dla szukających nowatorskich roz-
wiązań nie tylko kwiatowych. Dodatkową 
atrakcją tegorocznej edycji Plenerów  była 
ekspozycja udekorowanych samocho-
dów ślubnych. 
 Dla najmłodszych miłośników 
kwiatów, organizatorzy przygotowali 
warsztaty florystyczne, w których wzięło 
udział ponad 140 maluchów. Dzieci pod 
okiem specjalistów  miały możliwość 
stworzenia własnej kompozycji w for-
mie koszyczka kwiatowego, który mogły  
z dumą zanieść do domu lub obdarować 
nim najbliższych.
 Główną niedzielną atrakcją był  
długo oczekiwany przez widzów charyta-
tywny bieg w strojach ślubnych „Ucieka-
jąca Panna Młoda” i „Kawaler do wzięcia”. 
Bieg został zorganizowany dla pozyskania 
środków finansowych na rehabilitację Ka-
milki, przesympatycznej dziewczynki wal-
czącej o szanse na całkowity powrót do 

sprawności fizycznej po wypadku komu-
nikacyjnym. Do biegu przystąpiło ponad 
70 pań i  panów , którzy  mieli do pokona-
nia 1 km na trasie po parku wokół Pałacu. 
Pierwsza na metę wbiegła Joanna Snob-
kiewicz, Magda Pawlak i Anna Maj. Wśród 
najmłodszych kawalerów triumfowali: Ja-
nek i Michał Patoka oraz Filip Ufnal. Po 
biegu na wszystkich uczestników czekały 
torty z wizerunkiem symbolicznej Ucieka-
jącej Panny Młodej i Kawalera do Wzięcia 
przygotowane przez panią Tereskę Woj-
ciechowską. Po poczęstunku i chwili od-
dechu uczestniczki biegu zaprezentowały 
na wybiegu bukiety ślubne, które można 
było wylicytować na późniejszej aukcji. 
 Nadeszła też pora na nagrody. 
Floryści otrzymali upominki i wiele mi-
łych słów od Diany Rokickiej, która re-
prezentowała Burmistrza Miasta Marcina 
Jakubowskiego, honorowego patrona 
wydarzenia. Dzięki hojności Sponsorów, 
współorganizatora MDK i partnera MOSiR 
pula nagród dla wszystkich posiadaczy 
numerów startowych była bardzo bogata 
i z pomocą w losowaniu przyszli mińscy 
radni - Jerzy Gryz i Piotr Wojdyga. Zapro-
szonym gościom serdecznie dziękujemy  
a nagrodzonym gratulujemy :)
 Największą jednak nagrodą dla 
wszystkich uczestników Drugich Mińskich 
Kwiatowych Plenerów był imponujący 
wynik zebranej łącznie kwoty - 3465 zł. !  
(2305 zł. ze sprzedaży ponad 90 sztuk pa-
kietów startowych oraz 1160zł. z licytacji 
bukietów ślubnych i lalek). Całość zosta-
ła już przelana na konto Kamilki i choć to 
kropla w morzu potrzeb finansowych, to 
jednak pokazuje, że Mińszczanie lubią  
i chcą pomagać, a przy tym potrafią się 
dobrze bawić. Za co jeszcze raz WSZYST-
KIM bardzo dziękujemy i już zapraszamy 
za rok :)

 Ogromne podziękowania dla 
Sponsorów wydarzenia, firm: Inter Sano, 
Rotrans, CartPoland, Twój Salon, Fit 
Lady, Radio Taxi, Beatrix, Delikatesy 
Amela, JMP flwers, Blanca Direct, Firma 
Paradowskich, Victoria, Flower Market, 
Andrzej Chyliński, Łukasz i Sebastian Ol-
szanko,Nasześlubne.pl,Medizon.pl
 Serdecznie dziękujemy! 

Organizator: 
Viro s.c. Izabella i Rafał Walewscy - Ogrodnik

Współorganizator i partnerzy: 
MDK, MOSiR , MKB Dreptak, Ola Wicik - Kowalczyk  

i zespół redakcyjny Strefy Mińsk
Patronat medialny: 

Strefa Mińsk, minskmaz.com, kwartalnik Florysta
Patronat honorowy: 

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski
 Tekst: 

Izabella Walewska-Ogrodnik 
Fot.: z arch.organizatora
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Upalny zlot WARKOT w Mińsku Mazowieckim
i w tym rodzinnym klimacie upłynęła upal-
na niedziela. Szczęśliwie wprost propor-
cjonalnie do zwiększającej się ilości sprzę-
tu mnoży się też liczba nagród i trofeów, 
więc i prawdopodobieństwo powrotu  
z dodatkową pamiątką Warkotową rośnie. 
I tak po całodziennej zabawie uhonoro-
wani w rozmaitych klasyfikacjach zostali 
m.in.:
I	miejsce	w	Konkursie	Elegancji	–	Karol	Czyż	
autem	Edsel	z	1959	roku;
II	 miejsce	 w	 Konkursie	 Elegancji	 –	 Andrzej		
Korzeniewski	–	VW	Garbus	z	1970	roku;
III	 miejsce	 w	 Konkursie	 Elegancji	 –	 Henryk	
Błońsko	–	Syrena	104	z	1960	roku.
Najładniejszy	 polski	 motocykl	 –	 Junak	 M	 10		
z	1960	roku	Zbigniewa	Krakowiaka.
Najładniejszy	 motocykl	 –	 BMW	 R75/5		
z	1974	roku	Jacka	Budkowskiego.
Najlepiej	 Warkoczące	 auto	 –	 Cadillac		
Fleetwood	Karola	Czyża.
Najciekawszy	 pojazd	 niemiecki	 –	 Wartburg	
Krzysztofa	Olejniczaka.
Najciekawszy	 pojazd	 francuski	 –	 Citroen	
BC11	Jakuba	Marczaka.
Najciekawsze	 auto	 ciężarowe	 –	 STAR	 Ż28	
Marcina	Mazurka.
Najstarsze	 auto	 -	 Ford	 model	 A	 Speedster		
z	1929	roku	Krzysztofa	Redesiuka.
Konkurs	wolnej	jazdy	wygrał	Jakub	Kaczmar-
czyk	motorowerem	Romet	Pony.
 Podczas imprezy można było 
zobaczyć wiele rzadko spotykanych po-
jazdów, takich jak: Mielec WR-0042 – po-
jazd techniczny telewizji, prototyp Fiata 
126 Amfibia, Star Ż28 czy ręczną drezynę 
kolejową, co nas bardzo zaskoczyło.
 Liczymy, że kolejne wydania 
Warkotu będą równie dobrze odbierane 
przez uczestników, a my, organizatorzy 
zapewniamy że dołożymy wszelkich sta-
rań by zawsze umilać pobyt naszym za-
bytkowo zmotoryzowanym gościom.

K.D.M. Magnet, fot. z arch. klubu

Koniec wakacji z MAGNET-em

W	 upalną	 niedzielę	 11	 września	 już	 po	
raz	 szósty	 Klub	 Dawnych	 Motocykli	
„Magnet”	wraz	z	Muzeum	Ziemi	Mińskiej	
zaprosił	posiadaczy	wszelkiej	maści	leci-
wych	aut	i	motocykli	do	swego	miasta	na	
Zlot	Pojazdów	Zabytkowych	WARKOT.
 
 Biuro imprezy zarejestrowało 
197 automobile i 106 motocykli. Do tej 
liczby należy dodać około 40 pojazdów 
nie odnotowanych w dokumentacji zlo-
towej i oczywiście pojazdy Klubu Daw-
nych Motocykli „Magnet”. Tradycyjnie już 
pierwszy etap Warkotu, pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Marcina Jaku-
bowskiego, odbył się w centrum miasta, 
podczas którego przeprowadzono próbę 
sprawnościową dla motocykli i Konkurs 
Elegancji. Muzycznie, po raz kolejny, zlot 
okraszał MM BIG BAND, pod dyrekcją  
Arkadiusza Mizdalskiego. 

 Wyróżnione osoby uhonorowa-
no pucharami i dyplomami a dekoracji 
dokonali: Zastępca Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki – Krzysztof Micha-
lik, Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej –  
Leszek Celej, Grzegorz Gładysz – Prezes 
firmy Cartex, głównego sponsora, Damian 
Sitkiewicz – Prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Mińska Mazowieckiego, Wojciech 
Urban – Stowarzyszenie Automobilistów 
Mińskich oraz ze strony Magnetu Daniel 
Gągol – Prezes K.D.M. Magnet i Piotr 
Wojdyga – Komandor Zlotu. Rozmowy, 
wymiana doświadczeń i wspólne podzi-
wianie cudów dawnej techniki, a potem 
grupowy przejazd do oddalonego o 20 km 
miasta Mrozy. Tam kolejna dawka emocji 
w postaci turnieju w precyzyjnym prowa-
dzeniu pojazdu, tym razem dla zabytko-
wych automobili. Podziwiano perły mo-
toryzacyjne, wymieniano doświadczenia  

 Reprezentanci Magnetu już tra-
dycyjnie uczestniczyli w IV Siedleckim 
Rajdzie Oldtimerów. Rajd odbył się w nie-
dzielę 28 sierpnia, w okolicach Siedlec. 
Trasa rajdu liczyła ok. 70 km a na trasę 
wyruszyło 48 załóg. Z rajdu nie wróciliśmy 
na „pusto”, reprezentant mińskiego klubu 
Kamil Deska, zajął drugie miejsce w kate-
gorii motocykli. 
 Kolejny wyjazd miał miejsce  
w sobotę 3 września. Ekipa mińskich mo-
tocyklistów udała się na XII Wołomiński 
Zlot Pojazdów Zabytkowych im. Toma-
sza Mikulskiego. Jest to kolejna impreza 
którą od wielu lat cyklicznie odwiedzamy. 
W zlocie wzięło udział ok. 150 pojazdów.  
i W tym roku trasa zlotu przebiegała przez 
Ossów, Czubajowizne i Równe, gdzie od-
wiedziliśmy dom dziecka. 

K.D.M. Magnet, fot. z arch. klubu
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Kiedy	ma	się	marzenie,	kiedy	coś	chce	się	zro-
bić,	nie	tylko	dla	siebie,	kiedy	w	tę	chęć	działa-
nia	angażują	się	inni,	bo	nasz	entuzjazm	jest	tak	
wielki,	że	aż	zaraźliwy	-	możliwe	jest	wszystko	
i	 chociaż	 droga	 do	 celu	 często	 jest	 wyboista		
i	kręta,	to	efekt	końcowy	okazuje	się	wspaniały.	
W	niedzielę	18	września	2016	roku	tego	właśnie	
doświadczyliśmy	 i	 za	 to	 dziękowaliśmy	 Bogu,	
zapraszając	 go	 do	 drugiego	 domu	 naszych	
dzieci	–	do	nowej	szkoły!	Właściwie	to	do	odda-
nego	do	użytku	nowoczesnego	budynku	szko-
ły,	który	powstał	właśnie	dzięki	zaangażowaniu	
ludzi,	 w	 których	 sercach	 i	 umysłach	 najpierw	
zakiełkował	 pomysł	 na	 sprowadzenie	 Salezja-
nów	do	Mińska	Mazowieckiego.	Przypomnijmy	
główne	daty	i	wydarzenia:

1994	-	powstanie	Salezjańskiego	Liceum	Ogól-
nokształcącego	 im.	 Ks.	 bł.	 Augusta	 Czartory-
skiego;
1999	-	powstanie	Salezjańskiego	Gimnazjum	im.	
św.	Jana	Bosko;
2009	-	rozszerzenie	działalności	o	Publiczną	Sa-
lezjańską	Szkołę	Podstawową	im.	św.	Dominika	
Savio.
 Szybko rozrastająca się szkoła wy-
magała nowych przestrzeni i obiektów. Matka 
Boża Wspomożycielka wypraszała łaski nie-
ustannie. Dobrzy ludzie pomogli…, dzięki czemu 
powstała jakże potrzebna sala gimnastyczna, 
wyposażono pracownie chemiczną i biologiczną  
w budynku “B”, utwardzono dojazd, bezpiecznie 
ogrodzono teren.  Doskwierała jednak ciasnota. 
Po kilku latach starań  w kwietniu 2015 r. otrzy-
maliśmy wreszcie pozwolenie na budowę nowej 
szkoły.. Prace ruszyły natychmiast. Tempo  fa-
scynowało wszystkich mińszczan. I oto nowy rok 
szkolny rozpoczęliśmy w pięknym, przestron-
nym obiekcie. I chociaż sama budowa przebie-
gała nadzwyczaj sprawnie i szybko, droga do 
niej łatwą nie była. Udało się jednak, a szczęście  
i radość dzieci, rozpoczynających naukę w no-
woczesnych salach dydaktycznych jest mam 

nadzieję nagrodą dla tych, którzy 
trudu budowy nowego obiektu się 
podjęli. Warto napisać  o nim kil-
ka zdań: powierzchnia zabudowy  
wynosi 840,8 m², powierzchnia 
całkowita to 3739 m² ,aś kubatura 
to 13.248 m³. Znajduje się w nim 
17 sal lekcyjnych, kaplica, szat-
nie, biblioteka, pokój nauczyciel-
ski, zaplecze kuchenne i stołówka, 
przestronne korytarze i pomiesz-
czenia administracji a na I piętrze 
duży hall. Jak przystało na nowy 
budynek, został on wyposażony  
w nowoczesne technologie:  wen-
tylację mechaniczną z rekuperacją, 

sieci teletechniczne  
z kontrolą dostępu do poszczególnych 
pomieszczeń, centralne ogrzewanie 
gazowe z systemem zarządzania ener-
gią, okna trzyszybowe, oświetlenie 
– całe wykonane w  technologii LED, 
elektrownię fotowoltaiczną o mocy 12 
kW. Przygotowano także instalacje do 
podłączenia monitoringu.
 Coroczny Jesienny Piknik 
Szkół Salezjańskich organizowany 
od kilku lat pod hasłem  „Nigdy nie 
idziesz sam”  był więc w tym roku 
pewnego rodzaju podziękowaniem,  
a jednocześnie podzieleniem się rado-
ścią naszej wspólnoty między innymi  
z zaproszonymi gośćmi. Swoją obec-
nością zaszczycili nas: pan Antoni Jan 

Tarczyński - Starosta Powiatu Mińskiego, pan Antoni 
Janusz Piechoski - Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, 
pani Jadwiga Frelak Sekretarz Miasta – reprezentu-
jąca  p. burmistrza Marcina Jakubowskiego, pan Ja-
cek Lipiec - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego  
w Mińsku,  Burmistrz senior, pan Zbigniew Grze-
siak, pani Grażyna Borowiec – dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy. Na nasze 
zaproszenie odpowiedzieli także 
przedstawiciele służb mundurowych 
pan płk Tomasz  Szoplik  komen-
dant  Oddziału Specjalnego  Żan-
darmerii  Wojskowej , pan ppłk Ja-
rosław Chachnowski reprezentujący 
komendanta Centrum  Szkolenia 
Żandarmerii  Wojskowej , pan ppłk 
Marek Heller, zastępca dowódcy 
23 Bazy Lotnictwa Taktycznego  
i st. bryg. mgr inż. Jarosław Ufnal – 
komendant Powiatowej Straży Po-
żarnej w Mińsku. Świętowała razem  
z nami pani  Barbara Czartoryska – 
przedstawicielka zasłużonego dla 
Polski rodu, pan Waldemar Nagraba 
– inspektor nadzoru z ramienia inwestora, główny 
wykonawca pan Daniel Wojdat oraz  szefowie firm 

współpracujących przy budowie: Piotr 
Solarski - Firma Gastrostal, państwo 
Kosińscy – Majsterpol, pan Zbigniew 
Wocial - zakład budowlano-remonto-
wy. Bogu i ludziom dziękowały razem 
z nami zaprzyjaźnione siostry loretanki 
oraz przedstawiciele mediów lokal-
nych. Gościliśmy także panią Teresę 
Gołowicz , współpracującą  przy two-
rzeniu koncepcji rozbudowy  oraz panią 
Małgorzatę Zakrzewską- Strolman, któ-
ra wykonała projekt nowego budynku 
dydaktycznego. Wśród zacnych gości 
byli też dyrektorzy szkół i innych insty-
tucji edukacyjnych, którzy nie szczę-

dzili gratulacji, pochwał i życzeń powodzenia na 
przyszłość. Uroczystej mszy św. przewodniczył ks. 
Inspektor dr Andrzej Wujek , który wygłosił niezwy-
kle inspirujące kazanie. Swoją obecnością wsparli 
nas też przedstawiciele innych szkół salezjańskich  
z Inspektorii Warszawskiej.  
 Czas trwania  pikniku mogliśmy jak 
zwykle spędzić w urozmaicony sposób, podziwia-
jąc występy  grupy muzycznej „Kreska oraz szkol-
nego zespołu  ludowego. Kolejny raz zagościło  
u nas Planetarium Delta Optics, można było również 
zobaczyć, jak powstają komety. Pokaz prowadzili 
pan Marcin Grzesiak, tata ucznia szkoły podstawo-
wej i zaproszony gość pan Paweł Wajer z Centrum 
Badań Kosmicznych PAN, który opowiedział rów-
nież o misji Rosetta. Obejrzeć można było wystawę 
ikon, jak  również skorzystać z możliwości poznania 
techniki ich złocenia oraz nauki malowania skrzydeł 
anielskich. Warsztaty prowadziła jedna  z mam. Jak 
zwykle dzieci mogły liczyć na pięknie pomalowa-
ne buzie i na dobrą zabawę. Do tańca grał zespół 
„Safari”. Rodzice natomiast ustawiali się w kolej-
kach po wojskową grochówkę i bigos, coś dobrego  
z grilla i tegoroczny hit -  placki ziemniaczane, było 
też stoisko regionalne Na wszystkich łasuchów 

czekały domowe ciasta, a także gofry, wata cukro-
wa i popcorn. Pomimo wietrznej pogody wszyscy  
w doskonałych humorach bawili się i korzystali  
z możliwości zwiedzenia szkoły.  
 Mamy za sobą 22 lata działalności, tym 
samym obecności księży salezjanów w Mińsku 
Mazowieckim. Na  zakończenie warto przywołać 
słowa św. Pawła z listu do Tesaloniczan: “W każ-
dym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola 
Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha 
nie gaście.” A mamy  za co dziękować!  Spotka-
liśmy się bowiem, by okazać  wdzięczność Bogu  
i ludziom za wielkie  dobro, które się dokonało.

Edyta Abramowska, 
fot. z arch. Szkół Salezjańskich 

Spełniony sen Księdza Bosko w Mińsku Mazowieckim
 
CZYLI SALEZJAŃSKI PIKNIK WDZIĘCZNOŚCI „NIGDY NIE IDZIESZ SAM”  
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19	 sierpnia	 br.	 na	 terenie	 Przedszkola	
Miejskiego	 Nr	 6	 przy	 ul.	 Warszawskiej	
250/81	 w	 ramach	 trwających	 prac	 nad	
opracowaniem	 dokumentu	 -	 Gminnego	
Programu	Rewitalizacji	dla	Miasta	Mińsk	
Mazowiecki,	zorganizowany	został	drugi	
piknik	 kulturalno-sportowy,	 którego	 ce-
lem	było	upowszechnienie	wśród	miesz-
kańców	obszaru	rewitalizacji		(jednostki	
urbanistycznej	 nr	 15)	 informacji	 o	 pra-
cach	nad	w/w	dokumentem	oraz	pozna-
nie	potrzeb	i	oczekiwań	mieszkańców	tej	
części	miasta.

 Wydarzenie ponownie miało 
charakter mikro-festynu i zostało zorga-
nizowane na obszarze rewitalizacji wy-
znaczonym uchwałą Nr XVII.185.2016 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 
27 czerwca 2016 r. Dużym zaintereso-
waniem, szczególnie młodszej części 
uczestników pikniku cieszyły się atrakcje 
przygotowane przez animatorów (malo-
wanie twarzy, plecenie warkoczyków, gra 
w klasy, bańki mydlane) oraz konkurencje 
sportowe przygotowane przez członków 
i wolontariuszy z Fundacji Rozwoju Mię-
dzykulturowego EBU. W trakcie festynu 
można było posilić się daniami z grilla 
oraz ugasić pragnienie sokami ze świe-
żych owoców.
 Na stoisku Miasta dostępne były 
materiały informacyjne przybliżające pro-
ces opracowywania Gminnego Programu 
Rewitalizacji, była możliwość zadawania 
pytań i konsultowania pomysłów na dzia-
łania. Dostępne były również dokumenty 
związane z prowadzonym naborem na 
członków Komitetu Rewitalizacji dla Mia-
sta Mińsk Mazowiecki.

 Podczas pikniku przeprowadzo-
na została akcja ankietowa. Wypełniana 
przez mieszkańców ankieta miała umoż-
liwić poznanie problemów tej okolicy, ale 
także silnych stron, atutów oraz potrzeb 
mieszkańców.
 Współorganizatorami wydarze-
nia byli: Przedszkole Miejskie Nr 6, Fun-
dacja Rozwoju Międzykulturowego EBU 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
którym bardzo dziękujemy za zaangażo-
wanie i pomoc.
 Zadanie zostało zrealizowane  
w ramach projektu pn. „Opracowanie 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki do roku 2025” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środ-
ków Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020.

Wydział Rozwoju Miasta, fot. z arch. UM MM

Rewitalizacyjny Piknik w Przedszkolu miejskim Nr 6
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„Każdy	przecież	początek	 to	 tylko	ciąg	
dalszy…”	 –	 słowami	 Wisławy	 Szym-
borskiej	 rozpoczęła	 Pani	 Dyrektor	 Ewa	
Szczerba	 nowy	 rok	 szkolny	 2016/2017,	
podkreślając	 tym	 samym	 kontynuację	
celów	i	zadań,	które	z	wielkimi	sukcesa-
mi	były	realizowane	w	Szkole	Podstawo-
wej	nr	5.

 Uroczystość jak zawsze roz-
poczęto wprowadzeniem sztandaru  
i odśpiewaniem hymnów państwowego 
i szkolnego. Następnie głos zabrała Dy-
rektor szkoły. Powitała przybyłych gości: 
Marcina Jakubowskiego – Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki, płk. Ryszar-
da Gorczycę z 23. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego, podinspektora Bartłomieja 
Dydka – Komendanta Powiatowego Po-
licji w Mińsku Mazowieckim, ks. Jerzego 
Daneckiego – proboszcza parafii Mat-
ki Bożej Dobrej Rady w Wólce Mińskiej, 

Aleksandrę Miłkowską - Żuraw – prze-
wodniczącą Rady Rodziców, zebranych 
w sali nauczycieli i pracowników szkoły, 
uczniów oraz rodziców. Następnie po-
gratulowała Pani Iwonie Kokoszce, która 
od tego roku szkolnego będzie pełniła 
funkcję wicedyrektora. Przedstawieni 
zostali także nauczyciele, którzy rozpo-
czynają pracę w „Piątce”. Głos zabrał 
również burmistrz Marcin Jakubowski. 
Jako włodarz miasta podkreślił, iż jednym  
z niezbędnych czynników, które wpływa-
ją na komfort przyswajanej wiedzy przez 
uczniów, jest wyposażenie i warunki, jakie 
oferuje szkoła. Tym samym wspomniał  
o inwestycjach, jakie zostały przepro-
wadzone w placówce w czasie wakacji.  
Zapewnił, że w dalszym ciągu poprawa 
bazy szkoły będzie  jednym z prioryte-
tów działań władz samorządowych. Na 
zakończenie swojego wystąpienia życzył 
uczniom wielu sukcesów i radości płyną-

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w „Piątce” 

cej z nauki, a nauczycielom satysfakcji  
i zadowolenia z wykonywanej pracy. 
 Po ciepłych i dających otuchę 
słowach skierowanych do uczniów przez 
Dyrektor, Burmistrza i Przewodniczącą 
Rady Rodziców, można było podziwiać 
występy artystyczne przygotowane przez 
klasy VIb, VIc oraz VIe pod bacznym 
okiem Danuty Woźnicy, Elżbiety Woźniak, 
Piotra Łopackiego i Adama Osicy. Obok 
piosenek i wierszy żegnających wakacje  
i witających szkołę nie zapomniano  
o przypadającej 77. rocznicy wybuchu  
II wojny światowej i uczczeniu pamięci 
tamtych wydarzeń.

Ewa Szczerba, fot. z arch. Sp nr5

Z ŻYCIA MIASTA
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Półkolonie Spółdzielni „Przełom”

W	 dwóch	 dwutygodniowych	 turnusach	
04.07	 –	 15.07	 oraz	 18.07	 –	 29.07.2016.	
Spółdzielnia	 Mieszkaniowa	 „Przełom”	
zorganizowała,	 przy	 dofinansowaniu	
MKRPA,	półkolonie	dla	dzieci	i	młodzie-
ży	ze	szkół	podstawowych.	Opieką	oto-
czone	zostało	w	sumie	60	dzieci.
 Bogaty program wychowaw-
czy wypoczynku zawierał liczne atrakcje. 
Każde dziecko mogło wziąć udział w zaję-
ciach uwzględniających jego indywidual-
ne predyspozycje i zainteresowania.
 Założeniem organizatorów było 
zapewnienie dużej ilości zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych na świeżym powietrzu.  
Cztery razy korzystaliśmy z uroków ba-
senu miejskiego, gdzie każdorazowo po 
dwie godziny dzieci kąpały się, co z uwagi 
na panujące w lipcu upały sprawiało im 
wielką frajdę.
 Bazą lokalową Akcji była pla-
cówka przy ul. Kopernika 5. Tu dzieci nie 
miały czasu na nudę. Kadra pracowni-
ków Spółdzielni przygotowała mnóstwo 
konkursów, quizów, zajęć manualnych 
i ruchowych. Dostępne były stoły do te-
nisa stołowego, „piłkarzyki”, cymber gaj, 
komputery. Tradycyjnie odbyły się im-
prezy:  turnieje gier stolikowych, konkurs 
fryzur i malowania twarzy,  karaoke, tańce 
na macie, wspólne śpiewy.  Dla chętnych 
odbywały się zajęcia brydżowe.
 Za udział w konkursach oraz 
sportową rywalizację wpajając zasadę fair 
play uczestnicy nagradzani byli słodycza-
mi. W każdym turnusie zorganizowaliśmy 
wycieczkę do Mlęcina do stadniny koni, 
gdzie oprócz jazdy konnej i przejazdów 
bryczką odbywały się zabawy sportowe na 
świeżym powietrzu, konkurencje spraw-
nościowe, zabawy z chustą – spadochron 
oraz zwiedzanie stadniny. Na zakończenie 
mieliśmy ognisko z kiełbaskami.
 Odwiedziliśmy Bibliotekę Miej-
ską, gdzie wyświetlano dla nas filmy 
„Zwierzogród” i „Alvin i wiewiórki 4”.

 Bardzo dużą atrakcją tegorocz-
nych półkolonii były wizyty fundacji EBU. 
Byli to młodzi ludzie przyjeżdżający do 
Polski w celu propagowania kultury swo-
jego kraju. Mieliśmy wolontariuszy z  Irlan-
dii, Niemiec i Francji.
 Podczas spotkania   młodzież 
obcojęzyczna (17-20 lat) bawiła się z na-
szymi dziećmi. Dodatkową atrakcją było 
to, że nie znali oni języka polskiego, a nie 
na wszystkich spotkaniach mieliśmy tłu-
maczy.
 Ogromną popularnością cieszy-
ły się spotkania z grami planszowymi. 
Dwa spotkania z  „Mińską Gildią Fan-
tastyki” nieoczekiwanie stały się strza-
łem w dziesiątkę. Pomysł się sprawdził  
w stu procentach, wszyscy uczestnicy  
z radością uczestniczyli w tym ciekawym 
przedsięwzięciu. Była to świetna alterna-
tywaspędzania wolnego czasu. Dzieci po 
kilkugodzinnym spotkaniu  nie miały dość. 
Była to niewątpliwie zasługa naszych in-
struktorów RPG działających przy naszym 
klubie.

Dwukrotnie przychodził do nas przedsta-
wiciele Komendy Policji z pogadanką na 
temat bezpieczeństwa podczas letniego 
wypoczynku.
 Jedną z wielu atrakcji było spo-
tkanie z Dawidem Matwiejem instrukto-
rem brazylijskiej sztuki walki taekwondo.  
Dzieci miały możliwość spróbowania 
swych sił w walce wręcz z przeciwnikiem.
 Niezapomnianych wrażeń do-
starczyło uczestnikom obejrzenie dwóch 
spektakli teatralnych  „O dwóch takich  
co ukradli księżyc” i „ Doktor Dolittle”. 
Aktorzy Studia Małych Form Teatralnych 
przyjechali do nas aż z Krakowa. Wie-
le dzieci po raz pierwszy miało kontakt  
z tego rodzaju sztuką.
 Swoje wrażenia z pobytu na pół-
koloniach dzieci mogły opisać w specjal-
nym konkursie – Wakacje z „Przełomem””
W ramach spotkań w godzinach 9.00-
15.00 dzieci miały zapewnione drugie 
śniadanie oraz smaczne dwudaniowe 
obiady w barze „Jedynka”. Z uwagi na 
bardzo upalne lato, dzieci przez cały 
czas otrzymywały napoje bez ograniczeń: 
wodę pitną oraz herbatę z cytryną. Pod-
czas wyjść poza teren Klubu zabieraliśmy 
duże ilości napojów.
 Na koniec każdego turnusu 
dzieci otrzymywały pamiątkowe dyplomy,  
medale i statuetki oraz  słodycze.
 Uczestnictwo w akcji „Lato  
w mieście” było dla wielu dzieci okazją do 
czynnego, atrakcyjnego i bezpiecznego 
spędzenia czasu pod opieką wykwalifiko-
wanej kadry pracowników SM „Przełom”.
 Półkolonie się skończyły. Pozo-
stały pamiątkowe zdjęcia. W czasie spotka-
nia pożegnalnego uściskom nie było końca, 
choć z niektórymi rozstawaliśmy się tylko 
do września. Praca i organizowanie czasu 
wolnego dla naszych dzieci to ogromna ra-
dość i satysfakcja dla opiekunów.

SM „Przełom”, fot. z arch. spółdzielni
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Zbyt	 	 często	 w	 różnych	 środowiskach,	
pokutuje	 stereotyp	 emeryta	 jako	 	 czło-
wieka	 starego,	 niedołężnego,	 samotnie	
egzystującego	w	swoim	małym	mieszka-
niu,	pomagającemu	dzieciom	w	wycho-
waniu	wnuków.
 Na szczęście ludzie w wieku tzw. 
trzecim – potrafią łączyć obowiązki rodzin-
ne z przyjemnościami własnymi. Coraz 
częściej seniorzy prowadzą aktywny styl 
życia, odkrywają drzemiące w sobie możli-
wości.
 Słuchacze Mińskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku mają możliwość 
korzystania z różnego rodzaju zajęć  
i spotkań, które wpływają na ich twórczy 
rozwój. Jedną z form jest „Taniec w Krę-
gu”, który daje dużo pozytywnej energii, 
witalności i satysfakcji. By  zebrać nowe 
doświadczenia i skonfrontować się z in-
nymi – słuchacze postanowili zgłosić 
swój udział w Ogólnopolskim Przeglądzie  
Artystycznego Ruchu Seniorów. Cieszy  
on się ogromnym zainteresowaniem. Spo-
tkania odbywają się co dwa lata.  W dniach  
29 września - 1 października organizato-
rem Przeglądu  ARS było Kujawsko - Po-
morskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. 
Gospodarzem spotkania było miasto  
Włocławek .
 W spotkaniu wzięło udział ok. 
1500 uczestników, którzy w ciągu trzech 
dni prezentowali swój dorobek w dziedzi-
nie śpiewu, tańca, teatru i kabaretu. Podzi-
wiać można było piękno, odwagę i radość 
życia ludzi, którzy prezentowali się na  
scenie.
 Nasza grupa – zespół „ Jak nie 
My – to kto?” zaprezentowała układ ta-
neczny do melodii z Kabaretu „Starsi Pa-
nowie”. Przygotowane przez siebie stroje, 
rekwizyty, upodobniły uczestniczki do bo-

haterów do tego stopnia, że niektórzy wi-
dzowie zaskoczeni byli faktem, że tańczą 
to panie /pan tylko jeden rodzynek/.
 90% zespołów – to grupy pra-
cujące od wielu lat przy Domach Kultury.
Nasz zespół był jednym z nielicznych, 
które zaprezentowały  taniec będący efek-
tem zajęć terapeutycznych prowadzonych 
przez panią Agnieszkę Sawka.
 Zaproszenie do udziału w Prze-
glądzie było  więc dla nas ogromnym wy-
różnieniem. Zajęcia „ Taniec w kręgu” pro-
wadzimy po to, by pomóc samym sobie.
 Taniec, to wspaniały lek zwal-
czający stres, zapobiegający gromadzeniu 
się napięć, wpływa również pozytywnie 
na układ oddechowy, system nerwowy, 
przyspiesza przemianę materii, poprawia 
krążenie krwi dotleniając komórki naszego 
ciała. Taniec w kręgu jest też ważną formą 

8500	 km	 przejechanych	 autostopem	
przez	 21	 sierpniowych	 dni	 z	 ponad	 40	
kierowcami.	Dziesiątki	godzin	oczekiwa-
nia	na	podwózkę.	Czy	było	warto?	ZDE-
CYDOWANIE!	 Głównym	 celem	 podróży	
Floriana	 Pyszela	 oraz	 Łukasza	 Krupy	
było	 zdobycie	 najwyższej	 góry	 Afryki	
Północnej.	 Szczyt	 nazywa	 się	 Toubkal,	
jest	 w	 Maroko,	 w	 górach	 Atlas,	 a	 jego	
wysokość	wynosi	4167	m	n.p.m.
 „Pomimo	 problemów	 i	 dużej	
wysokości	 nad	 poziomem	 morza,	 udało	
nam	 się	 to	 zrobić.	 Ponadto	 odwiedzili-
śmy	 mnóstwo	 pięknych	 miast,	 takich	 jak:		
Berno,	 Barcelona,	 Casablanca,	 Madryt,	
Paryż.	Poznaliśmy	wiele	osób,	szczególnie	
w	Maroko,	gdzie	ludzie	są	bardzo	życzliwi		
i	otwarci	na	drugiego	człowieka.	W	Hiszpa-
nii	jeden	z	kierowców	zabrał	nas	do	domu	
na	obiad	i	deser,	a	gdy	dowiedział	się,	że	
jesteśmy	z	Polski,	zaczął	grać	Chopina	na	

fortepianie.	 Dostaliśmy	 mnóstwo	 zapro-
szeń	 do	 różnych	 miast	 –	 jeden	 kierowca	
zaprosił	nas	do	swojego	domu	w	Sydney,	
inny	 do	 swojego	 domu	 pod	 Madrytem,		
a	w	Maroko	mamy	 już	 znajomych	w	każ-
dym,	 większym	 mieście.	 Spaliśmy	 głów-
nie	 w	 namiocie,	 chociaż	 czasami,	 dzięki	
życzliwości	 ludzi,	 mogliśmy	 spędzić	 noc	
na	wygodnych	łóżkach.	Wróciliśmy	bardzo	
zmęczeni,	 stęsknieni	 za	 Polską,	 ale	 także	
bardzo	 zadowoleni,	 że	 jedno	 z	 naszych	
marzeń	 się	 spełniło.	 Poznaliśmy	 nowe	
kultury,	 podszkoliliśmy	 język	 oraz	 zwie-
dziliśmy	Europę	Zachodnią	 i	Maroko	–	 to	
były	niezwykłe	wakacje” – tak w kilku zda-
niach podsumowali młodzi mińszczanie 
wyjazd swojego życia. Wyprawa została 
objęta honorowym patronatem burmistrza  
Marcina Jakubowskiego (red.).

fot. z arch. uczestników wyprawy

Mińsk - Maroko autostopem

integracji uczestników. Taniec zachwyca 
bogactwem działań na umysł i duszę inte-
grując w jedno i przywracając harmonię.
 Po trasie do Włocławka zrobi-
liśmy 3 godz. przerwę, by zwiedzić stary 
Płock, zobaczyć jego wiekowe zabytki, 
podziwiać unikalne położenie na wysokim 
Wzgórzu  Tumskim, przysiąść pod dębem 
Wł. Broniewskiego, pospacerować trak-
tem od Rynku do placu katedralnego.
 Nasz pierwszy zadaniowy wyjazd 
możliwy był dzięki determinacji uczest-
ników oraz życzliwości i   wsparciu pana 
Burmistrza Marcina Jakubowskiego za co 
bardzo serdecznie dziękujemy.

 Jadwiga Maciejewska, Agnieszka Sawka
fot. Diana Rokicka

MUTW tanecznym krokiem do Włocławka 
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Biblioteka we wrześniu

„Quo	vadis”?	
Do	biblioteki!
Jak co roku, biblioteka włączyła się  
w „Narodowe Czytanie”, ogólnopolską 
akcję pod patronatem pary prezydenckiej, 
udowadniając, że wspólna lektura nie tyl-
ko jest przyjemna, ale też łączy pokolenia. 
3 września, na skwerze przy Pl. Kilińskiego 
mińszczanie czytali „Quo vadis”. Biblio-
teka zadbała także o odpowiednią opra-
wę wydarzenia, tak aby stworzyć klimat 
niczym w sienkiewiczowskiej powieści. 
Dlatego, tuż obok sceny swoje miejsce 
miała panorama koloseum, stanowiąca 
tło do pamiątkowych zdjęć, po skwerze 
spacerowali pretorianie, a pod koniec 
imprezy rozdawane były owoce, jako na-
wiązanie do rzymskiej uczty. Punktualnie 
o 11:00 pierwszy fragment dzieła noblisty 
odczytała Dyrektor MBP w Mińsku Mazo-
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Publicznej
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wieckim Elżbieta Sieradzińska. Następ-
nie na scenę wkroczyły przedstawicielki 
Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  
a po nich dyrektorzy, nauczyciele i ucznio-
wie z Gimnazjum Miejskiego Nr 2 im. Jana 
Pawła II, burmistrz miasta Marcin Jaku-
bowski, uczniowie z GiLO im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej, radni miasta Robert 
Gałązka i Kazimierz Markowski, Wojciech 
Witczak z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Stanisławowskiej, Arkadiusz Łukasiak  
z synem Mateuszem, uczniowie Gimna-
zjum Salezjańskiego, Zespołu Szkół Eko-
nomicznych, „Mechanika”, Alicja Nowicka 
ze szkoły w Jakubowie, a nawet mama  
z dwiema córkami z Ładzynia. Czytają-
cych nie brakowało… Jednak największe 
wrażenie na publiczności wywarła przej-
mująca interpretacja fragmentu „Quo va-
dis” w wykonaniu naszego specjalnego 
gościa, znakomitego aktora Wiktora Zbo-
rowskiego. Jego niski i charakterystyczny 
głos oczarował zgromadzonych, którzy 
nagrodzili czytającego gromkimi brawa-
mi. Już dziś zastanawiamy się, jaka pol-
ska książka umili nam wspólne czytanie  
w przyszłym roku?  

Chiny	bez	makijażu
7 września gościem biblioteki był sinolog 
Marcin Jacoby, autor książki „Chiny bez 
makijażu”. Jego subiektywne spojrze-
nie na funkcjonowanie tej wielkiej potęgi 
gospodarczej wzbudziło ciekawość pu-
bliczności. Pytań do autora było wiele, 
a niektóre odpowiedzi nas zaskoczyły. 
Autor zapewniał między innymi, że ję-
zyk chiński wcale nie jest trudny. Nie ma 
w nim konieczności odmiany wyrazów, 
a jego słowa niczym klocki, pozwala-
ją nam zbudować dowolną konstrukcję. 
Nie mniej jednak Chiny posiadają wiele 
tajemnic, są jak skomplikowana układan-

ka, do której ułożenia pasuje wiele kluczy. 
Bogata historia i kultura Państwa Środka 
zachęca do poszerzania wiedzy na temat 
mentalności mieszkańców tego kraju i ich 
przekonań. Na koniec spotkania dla gości 
przygotowano tradycyjną chińską herbatę 
– zieloną, turkusową i czarną, na  każdego 
czekało też ciasteczko z chińską wróżbą.  
 

Słowa	Marcina	Pałasza	
niosą	uśmiech!
Marcin Pałasz jest autorem popularnych 
i nagradzanych książek dla dzieci i mło-
dzieży. Był  wielokrotnie nominowany  
i wyróżniany (w konkursie na Nagrodę 
Literacką im. Kornela Makuszyńskiego  
w 2007 roku za Wakacje w wielkim mie-
ście i w 2009 za Wszystko zaczyna się  od 
marzeń). Jego powieść Sposób na Elfa 
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otrzymała wyróżnienie w konkursie literac-
kim IBBY Książka Roku 2012 oraz Nagro-
dę Literacką im. Kornela Makuszyńskie-
go. Biblioteka miała okazję gościć tego 
wspaniałego pisarza 21 września. Motto 
jego twórczości to „Słowa niosą uśmiech” 
i rzeczywiście podczas spotkania śmie-
chu nie brakowało. Pełne humoru aneg-
doty opowiadane przez autora sprawiły, 
że już w pierwszych minutach spotkania 
zdobył sympatię młodej publiczności. 
Wiemy już, że Pan Marcin Pałasz ma psa 
Elfa, który jest bohaterem jednej z jego 
książek, że na śniadanie przeważne jada 
kromki razowego chleba z prawdziwym 
masłem i pietruszką i że pisze do późnych 
godzin nocnych, a dni zaczyna zwykle 
około godziny 12:00 oraz że bardzo, ale 
to naprawdę bardzo kocha czytać książki 
i to od zawsze. Następnie dzieci zadawały 
pytania, na które autor udzielał wyczerpu-
jących odpowiedzi. I nawet przeziębienie, 
które tego dnia towarzyszyło naszemu 
gościowi, nie przeszkodziło w aktywnym  
i udanym prowadzeniu spotkania. Po spo-
tkaniu, dzieci miały możliwość zakupić 
wybraną książkę autora i zdobyć pamiąt-
kowy podpis Marcina Pałasza. 

Ilona	Łepkowska	
w	Mińsku!
21 września z naszymi czytelnikami spo-
tkała się Ilona Łepkowska, scenarzyst-
ka i producentka wielu polskich seriali  
i filmów. Bibliotekę odwiedziła z powo-
du swojego literackiego debiutu. Jej nie-
dawno wydana książka pt. „Pani mnie  
z kimś pomyliła” nie jest powieścią zmy-
śloną. Wnikliwi czytelnicy odnajdą w niej 
nie tylko wątki zaczerpnięte z życia samej 
autorki, ale też odniesienia do autentycz-
nych miejsc i postaci z polskiego show 
– biznesu. Główne przesłanie, jakie Ilona 
Łepkowska przekazała publiczności pod-
czas tego wieczoru brzmi: sukces nie jest 
za darmo, a bycie na świeczniku z reguły 
wiąże się z utratą prywatności i często jest 
okupione silnym stresem. Sposobem na 
przetrwanie w błysku fleszy są prawdziwi, 
wierni przyjaciele, o czym przekonała się 
bohaterka książki Joanna. Poza tematami 
związanymi z show – biznesem, autorka 
opowiedziała o swojej wielkiej sympatii 
do psów i ogromie pracy, jaką włożyła  
w przygotowanie tegorocznych przetwo-
rów z warzyw z własnego ogródka. Po 
spotkaniu nadszedł czas rozmów i auto-
grafów.  

Zapowiedzi:	
-	7	października,	o	godz.	18.30	–	wernisaż	wy-
stawy	malarstwa	Anny	Gibały
-	8	października,	o	godz.	11.00	–	 inauguracja	
Międzykulturowego	Uniwersytetu	Dziecięcego
-	 21	 października,	 o	 godz.	 11.30	 –	 spotkanie	
dla	 dzieci	 z	 Roksaną	 Jędrzejewską,	 autorką	
„Florki”
-	 26	 października,	 o	 godz.	 18.30	 –	 spotka-
nie	 z	 Danielem	 Lewczukiem	 w	 ramach	 cyklu		
„Biblioteka	Podróży”.	Promocja	książki	„Cztery	
pustynie”
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Niezwykłe	spotkania	 i	niecodzienne	
wydarzenia
	 Festiwal	 Himilsbacha	 na	 stałe	
wpisał	się	do	kalendarza	wydarzeń	kul-
turalnych	 nie	 tylko	 naszego	 miasta.	 Po	
raz	 ósmy	 był	 to	 festiwal	 sztuk	 różno-
rodnych,	 jak	 różnorodne	 były	 dziedziny	
sztuki,	którymi	zajmował	się	jego	patron.
 6 września w południe Festi-
wal zainaugurowało spotkanie z artystą  
Jakubem Erolem oraz otwarcie plene-
rowej wystawy (na murze parkingu przy  
ul. Kościuszki) filmowych plakatów jego 
autorstwa. Festiwalowy wieczór rozpoczę-
ła premiera książki „Barbara Himilsbach. 
Dzienniki. Notatki. Listy” oraz spotkanie  
z siostrzenicą Barbary Himilsbach Małgo-
rzatą Wiśniewską–Ruszczyk oraz aktorką 
Igą Cembrzyńską. Natomiast w jednym 
z pomieszczeń na parterze MDK otwar-
ta została stała ekspozycja poświęcona  
Himilsbachom, wzbogacona zbiorami  
Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazo-
wieckiego. 
 Dla miłośników polskiego filmu 
ruszyło Kino Adaptacje, w którym wyemi-
towany został filmu „W tył zwrot” z r. 1970 
- etiuda fabularna wg opowiadania Jana 
Himilsbacha „W imieniu prawa”.

 W drugi dzień Festiwalu odbyła 
się część teoretyczna warsztatów filmo-
wych skierowanych do dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz dorosłych prowadzonych 
przez Tadeusza Kabicza z Ogniska Te-
atralnego u Machulskich. Uczestnicy do-
wiedzieli się co to jest film, czy kino może 

8. Festiwal Himilsbacha

zmienić świat oraz skąd brać pomysły na 
filmy. Prowadzący wyjaśniał czym różni 
się dobry film od złego oraz co potrzeba, 
żeby zrobić dobry film. Na zakończenie 
pierwszego dnia warsztatów uczestnicy 
usłyszeli o najczęstszych błędach popeł-
nianych przez młodych filmowców oraz 
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ustalili skład ekipy filmowej na dzień na-
stępny. Jednocześnie dla młodzieży gim-
nazjalnej firma Deep Vision zorganizowała 
warsztaty animacji komputerowej. 
 Wieczorem w cyklu Kino Ada-
ptacje publiczność obejrzała spektakl te-
lewizyjny „Orzeł na dachu” z r. 1971 wg 
opowiadania Himilsbacha. W późnych 
godzinach wieczornych na przystanku 

Kultura przy ul. Kazikowskiego odbył się 
nocny happening, czyli zapytaj Janka czy 
autobus odjechał. Podczas happeningu 
pokazano również prace uczestników 
warsztatów animacji. 
 Trzeci dzień Festiwalu rozpo-
częła część praktyczna warsztatów fil-
mowych. W oparciu o zdobytą dzień 
wcześniej wiedzę teoretyczną młodzi fil-

mowcy pod okiem instruktora rozpoczęli 
ćwiczenia. Na dostępnych uczestnikom  
na co dzień urządzeniach, czyli telefo-
nach i amatorskich kamerach kręcili fil-
my. A wieczorem w cyklu Kino Adaptacje 
wyświetlony został  film „Nasza ulica”  
z roku 2004 wg opowiadania Himilsbacha.
 Niezwykłe wydarzenie, a ra-
czej niezwykłe spotkanie miało miejsce 
9 września. Na wieczór zaplanowana zo-
stała emisja filmu z r. 1972 „Dziewczyny 
do wzięcia”. Po 44 latach od powstania 
filmu przy kremie sułtańskim spotkały 
się Ewa Szykulska, Ewa Pielach i Regina  
Regulska, które wspominały Janka i jego 
role. 
 Dzień finałowy Festiwalu – 10 
września – to wręczenie nagrody w kon-
kursie Monidło na najpopularniejszego 
aktora niezawodowego oraz wieczór przy 
muzyce zaproszonych gwiazd. Ta cenio-
na nagroda w tym roku powędrowała w 
ręce Jakuba Wesołowskiego, który był 
pod wrażeniem wydarzeń i fantastycz-
nej publiczności zgromadzonej na placu 
przed  MDK. A na scenie wystąpili zespół 
Drugs & Drive i Przyjaciele z projektem 
HimilsBUCH HimilsBACH, czyli muzyczną 
mieszanką poezji pana Janka,  Pablopavo 
i Ludziki oraz LemON. 
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 W festiwalowej fotobudce każ-
dy mógł zrobić sobie zdjęcie – monidło  
z patronem festiwalu i dzięki temu wygrać 
cenne nagrody. Dodatkową atrakcją fina-
łu był pokaz multimedialny – mapping 3D 
na fasadzie Miejskiego Domu Kultury. 
 Z okazji Festiwalu MDK wydał 
dwa niezwykłe projekty. Pierwszy to płyta 
wspomnianego wcześniej zespołu Drugs 
& Drive i Przyjaciele. To zupełnie oryginal-
ny i nowatorski projekt stworzony przez 
grupę mińskich muzyków, którzy na co 
dzień grają w różnych zespołach i skła-
dach. Teraz połączyli siły aby stworzyć 
muzykę do tekstów Jana Himilsbacha. Do 
kupienia był także audiobook „Jan Himils-
bach sześć opowiadań” (Ewa Szykulska  
i Krzysztof Tyniec użyczyli swoich głosów). 
 Na regenerację sił po tak bo-
gatym dniu zaprosiliśmy publiczność do 
Sanatorium na pofestiwalowy after z Soul 
Service – muzykami muzyków których łą-
czy pasja, a razem działają już od 10-ciu 
lat. Muzyka funk i soul, brudne brzmienia 
lat 60 i 70, mocne, niepokojące rytmy, 
psychodeliczne gitary i jazzowe dęciaki 
oraz miłość do winylowej płyty to zarówno 
hobby, jak i sposób życia członków grupy. 
 A na kolejne spotkanie z Panem 
Jankiem zapraszamy za rok. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

WWW.MDKMM.PL
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Muzeum Ziemi Mińskiej
Targ, szyna i żelazna kolej

KULTURA

Targ Janowy 
 W niedzielę 4 września br. na 
Starym Rynku ramach VIII Festiwalu Jana 
Himilsbacha Muzeum Ziemi Mińskiej zor-
ganizowało Targ Janowy. Około 60 wy-
stawców zaprezentowało swoje produkty 
rękodzielnicze i regionalne wyroby spo-
żywcze. Na targu każdy znalazł coś dla 
siebie. Smakosze mogli nabyć pyszne 
miody i wyroby pszczelarskie, naturalnie 
robioną chałwę, swojskie wędliny, rewela-
cyjne pajdy chleba ze smalcem. Panie mo-
gły przebierać w stoiskach z ręcznie robio-
ną biżuterią, zakupić dekoracje do domu. 
Na dzieci czekały ręcznie szyte zabawki  
i słodkie wyroby z karmelu. 
 Podczas targu prowadzona była 
również akcja charytatywna na rzecz sióstr 
Karmelitanek z zakonu w Osinach.
 Pogoda dopisała, wystawcy  
i kupujący zadowoleni. Muzeum już teraz 
zaprasza na Targ Bożonarodzeniowy, któ-
ry jak co roku, odbędzie się tydzień przed 
świętami.

Finisaż Wystawy
 15 września w siedzibie Mu-
zeum Ziemi Mińskiej przy ul. Okrzei 16 
odbył się finisaż wystawy „150-lecie bu-
dowy kolei żelaznej Warszawa-Terespol”.  
Finisaże wystaw to pomysł umożliwiają-
cy mieszkańcom Mińska i okolic zoba-
czenie ekspozycji w godzinach późno 
popołudniowych i wieczornych. Jest to 
kolejne tego typu spotkanie i jak widać 
po frekwencji odwiedzających, cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem. Histo-
rię kolei osobiście prezentował Dyrektor 
Muzeum Leszek Celej, który każdemu 
zwiedzającemu przekazał egzemplarz 
muzealnej publikacji przedstawiającej po-
stać pierwszego powojennego Burmistrza 
Mińska Mazowieckiego Hipolita Konopki. 
Do dyspozycji odwiedzających był bu-
fet WARS-u z napojami i słodkościami,  
a przy kawiarnianych stolikach można było 
wymienić się uwagami i doświadczeniami 
związanymi z kolejną żelazną. Zawodowe 
wspomnienia wymieniali ze sobą licznie 
przybyli mińscy kolejarze z rodzinami oraz 
grupa kolejarzy ze Śląska.

Rowerem po szynie 
kolejowej 
 W sobotnie popołudnie 17 wrze-
śnia br. podczas VIII Kolarskiego Kryte-
rium Ulicznego - „Memoriał Feliksa Raw-
skiego” odbyły się „V Mistrzostwa Mińska 
Mazowieckiego w jeździe rowerem po 
10-metrowej szynie kolejowej”. Impreza 
ta zawsze przyciąga wielu widzów i coraz 
więcej chętnych do udziału uczestników. 

się pokonać tego dystansu. W tym roku 
dokonał tego lider Klubu V-MAX Mateusz 
Mikulski i wygrał nagrodę w wysokości 
2000 zł  ufundowaną przez organizatora 
Mistrzostw Muzeum Ziemi Mińskiej. 

 Monika Roguska, fot. z arch UM MM

Jest o co walczyć, gdyż w kilka sekund 
można zdobyć naprawdę sporą nagrodę 
pieniężną, o satysfakcji nie wspominając. 
Wystarczy jedynie (?)  przejechać rowe-
rem szosowym po 10-metrowej szynie 
kolejowej rozłożonej przed Urzędem Mia-
sta. W zeszłym roku nikomu nie udało 
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Tym zdaniem wypowiedzianym przez lekto-
ra Polskiego Radia 1 września 1939 r. rozpo-
czynały się wszystkie uroczystości upamięt-
niające wybuch II wojny światowej, w których 
Towarzystwo Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich z Mińska Mazowieckiego brało udział.
 Dla nas, członków Towarzystwa, 
wrzesień to okres bardzo pracowity. Bie-
rzemy wtedy udział w rekonstrukcjach i po-
kazach w różnych zakątkach kraju. Jest to 
także zwieńczenie wszystkich naszych szko-
leń i treningów oraz możliwość zaprezen-
towania nowo nabytej wiedzy w praktyce.  
A wszystko to, aby nie zaginęła pamięć o bo-
jowych zasługach 7. Pułku Ułanów Lubelskich.
 28 sierpnia uczestniczyliśmy w re-
konstrukcji bitwy pod Mławą, wcielając się  
w role ułanów z Nowogródzkiej Brygady Ka-
walerii. Stanowiliśmy z naszą armatką obronę 
przeciwpancerną odcinka, „niszcząc” 3 nie-
mieckie czołgi. Całemu widowisku dodawały re-
alizmu oryginalne polskie bunkry oraz 2 samo-
loty stale atakujące polskie pozycje. Po bitwie, 
nadkładając trochę drogi, przejechaliśmy przez 
miejscowości Bogate i Szczuki, gdzie 4 wrze-

śnia 1939 roku 7. Pułk Ułanów zniszczył 4 czoł-
gi wroga oraz zdobył ważne niemieckie doku-
menty i mapy. Mieliśmy okazję odnieść zapisy  
z ułańskich wspomnień do rzeczywistego terenu.
 Kolejny weekend upłynął nam pod 
znakiem edukacji najmłodszych, tym razem 
w Mińsku Mazowieckim. Przeprowadziliśmy 
lekcję historii w MDK w ramach akcji „Zakoń-
czenie wakacji” organizowanej przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Tydzień później, 
podczas pikniku na lotnisku w Janowie, zor-
ganizowaliśmy wystawę sprzętu używanego 
przez polską kawalerię w 1939 r. Można było 
zobaczyć: armatkę przeciwpancerną z przod-
kiem amunicyjnym, ckm wz. 30 w ustawieniu 
przeciwlotniczym, rkm wz. 28 na noszaku 
oraz lance, szable i wyposażenie osobiste.
 W niedzielę, 11 września, wybrali-
śmy się do Ryczywołu (koło Kozienic), by tam 
wziąć udział w rekonstrukcji „Przedmoście Ma-
ciejowickie”. Tu również nie zabrakło zrekon-
struowanych czołgów, motocykli oraz samolo-
tów. Jeden z nich, po długiej serii z naszego 
CKMu, zaczął dymić się i zniknął za horyzon-
tem. Wspaniała pogoda, znakomity teren do 
rekonstrukcji oraz widowiskowa pirotechnika 
sprawiły, że była to bardzo dobra inscenizacja, 
co widać było również po ilości publiczności.
 Ostatnią rekonstrukcją w tym roku 
była „Bitwa pod Łomiankami”, dla nas o tyle 
ważna, że przed główną inscenizacją nasze 
Towarzystwo zostało wyróżnione możliwo-
ścią zaprezentowania swoich umiejętności  
w dwóch pokazach przedwojennego wyszko-
lenia kawalerii. Pierwszym z nich była prezen-
tacja konnego działonu (obsługi i zaprzęgu) 
armatki przeciwpancernej Bofors. Działon  
w składzie 10 koni (3 w zaprzęgu, 7 dla obsługi) 
podjechał galopem na stanowisko, odłączono 
armatkę i przygotowano do strzelania. W tym 

czasie koniowodni odprowadzili konie w ukry-
cie. Armatka oddała 3 strzały, w międzyczasie 
zmieniając stanowisko, po czym przywoła-
no koniowodnych z końmi. Armatka została 
zaprzodkowana i cały działon przedefilował 
przed publicznością. Był to pierwszy taki pokaz  
w Polsce od 77 lat. Następnie zaprezentowa-
liśmy wyszkolenie plutonu ułanów w walce 
pieszo. Pluton w liczbie 15 ułanów został wy-
stawiony w całości przez nasze Towarzystwo. 
Pokazaliśmy jak wyglądało wykonywanie zbió-
rek, natarcie, skoki sekcji, prowadzenie ognia 
oraz szturm na bagnety. Całość spotkała się  
z dużym entuzjazmem publiczności, natomiast 
od organizatorów usłyszeliśmy, że nasza pra-
ca to nowy wymiar rekonstrukcji historycznej.
 Należy	 jednak	 przypomnieć,	 że	
nasza	 działalność	 to	 nie	 same	 rekonstruk-
cje	 i	 pokazy.	 Odtwórstwo	 historyczne	 nie	
byłoby	 możliwe,	 gdyby	 nie	 przedwojenne	
zdjęcia,	 filmy,	 regulaminy,	 czy	 wspomnie-
nia	 żołnierzy.	 Dlatego	 zwracamy	 się	 do	
Państwa	 z	 prośbą,	 aby	 osoby	 posiadają-
ce	 przedwojenne	 zdjęcia	 swoich	 przodków		
z	 7.	 Pułku	 Ułanów	 lub	 wojenne	 wspomnie-
nia	 skontaktowały	 się	 z	 nami.	 Materiały		
te	 po	 skopiowaniu	 lub	 wypożyczeniu	 wzbo-
gacą	nasze	zasoby,	a	być	może	zasoby	Mu-
zeum	7.	Pułku	Ułanów	i	staną	się	pomostem	
pomiędzy	 przeszłością	 a	 teraźniejszością.	
	 Informacje	 prosimy	 przesyłać		
na	 e-mail:	 kontakt@ulanilubelscy.pl	 lub	 pod		
nr	telefonu	602	36	68	69.	

Z. Duszczyk, fot. TP 7PUL

„A	 więc	 wojna!	 Z	 dniem	 dzisiejszym	 wszelkie	 sprawy	 i	 zagadnie-
nia	 schodzą	 na	 plan	 dalszy.	 Całe	 nasze	 życie,	 publiczne	 i	 prywatne	
przestawiamy	 na	 specjalne	 tory,	 weszliśmy	 w	 okres	 wojny.	 Cały	 wy-
siłek	 narodu	 musi	 iść	 w	 jednym	 kierunku.	 Wszyscy	 jesteśmy	 żołnie-
rzami.	 Musimy	 myśleć	 tylko	 o	 jednym	 -	 walka	 aż	 do	 zwycięstwa!”	

Działalność	Towarzystwa	Pamięci	7	PUL	-	jesień	2016
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Międzynarodowa	 sieć	 szkoleniowa	
ETEN	 (European	 Training	 and	 Education		
Network),	 zajmująca	 się	 realizowaniem	
projektów	 mobilności	 młodzieży	 i	 kadry	
w	 dziedzinie	 edukacji	 zawodowej,	 finan-
sowanych	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej		
w	 ramach	 programu	 Erasmus+	 wraz		
z	Fundacją	EBU	w	Mińsku	Mazowieckim	
przeprowadziła	wizytę	studyjną	w	Zespo-
le.	 Celem	 	 było	 przygotowanie,	 organi-
zacja	 i	 dyseminacja	 projektu	 mobilności	
uczniów	i	nauczycieli. 
 Projekt skierowany jest do 
uczniów Zespołu w obszarach mecha-
nicznych, samochodowych, informatycz-
nych, elektronicznych, mechatronicznych, 
graficznych i multimedialnych. Założeniem 
głównym jest praktyka zawodowa uczniów 
i nauczycieli w firmach we Włoszech w Mi-
lanie, Austrii w Wiedniu, na Węgrzech w Bu-
dapeszcie. Wizyta studyjna pomogła przy-
gotować główne założenia do projektu oraz 
przyczyniła się do wypracowania kierunków 
i terminów realizacji przedsięwzięcia.   

Wizyta studyjna w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Od niedzielnego wieczoru 18 września,  
gościliśmy po raz kolejny  grupę uczniów 
i nauczycieli z placówki szkolenia zawo-
dowego „Eike von Repgow” z Magde-
burga. Pobyt był finansowany przez or-
ganizację Polsko Niemiecka Współpraca 
Młodzieży w ramach projektu edukacyj-
nego „Kamień Pamięci” poświęconego 
ofiarom nazizmu.   
 W poniedziałek – 19 września 
goście z Niemiec zostali przywitani przez 
dyrektora szkoły Tomasza Płochockiego. 
Plan tego dnia zakładał zapoznanie się 
z bazą dydaktyczną „Mechanika”, oraz 
poznanie się uczestników projektu z obu 
krajów. Po południu grupa z Magdebur-
ga zwiedziła nasze miasto. W kolejnym 
dniu wizyty udaliśmy się na malowniczy 
wschód Polski.  Zwiedziliśmy najstarszą 
część Lublina - Stare Miasto, a po obie-
dzie udaliśmy się do niemieckiego obozu 
zagłady w Majdanku.  Zapalenie symbo-
licznego znicza, minuta ciszy w hołdzie 
pomordowanym więźniom było sygnałem 
do naszego powrotu. 21 września mło-

dzież po śniadaniu odwiedziła Muzeum  
7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Ma-
zowieckim. Następnie kontynuowała pra-
ce nad projektem poświęconym  ofiarom 
nazizmu. Po zakończeniu zajęć nad pro-
jektem, obiedzie przyszedł czas na relaks  
i wspólną rywalizację na łonie natury.

Projekt historyczny Stollpersteine
Projekt	 historyczny	 Stollpersteine	 -	 Kamienie	 Pamięci	 w	 ramach	 PNWM,	 Zespołu	
Szkół	Zawodowych	nr	2	 im.	Powstańców	Warszawy	w	Mińsku	Mazowieckim	oraz	
Berufsbildende	Schulen	1	„Eike	von	Repgow”	w	Magdeburgu

 W czwartek goście z Niemiec  
zostali zaproszeni do zwiedzania Warsza-
wy. Grupa projektowa  zwiedziła Pawiak 
- największe niemieckie więzienie poli-
tyczne  na terytorium okupowanej Polski  
w czasie II wojny światowej, Muzeum 
Historii Żydów Polskich, Pałac Kultury 
i Nauki, budynek Parlamentu Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Stare Miasto  
w Warszawie. W ostatnim dniu wymiany 
23 września, młodzież polsko niemiecka 
zaprezentowała swoje prace projektowe. 
Wśród zaproszonych gości była rów-
nież Urszula Soroka Zastępca Naczelni-
ka Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu 
Mińskiego. Wspólny obiad i wieczorne 
spotkanie przy grillu zakończyło kolej-
ną edycję projektu w ramach organizacji 
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży. 
Koordynatorami projektu są Tomasz Wró-
blewski i Joanna Wójtowicz oraz wicedy-
rektor Janusz Zduńczyk.    
 Grupę młodzieży i opiekunów  
z Magdeburga pożegnaliśmy 24 września.

Tomasz	Płochocki,	fot.	z	arch.	ZSZ	nr2
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Delegacja 
do Krnov
W	 dniach	 8-11	 września	 delegacja	
przedstawicieli	miasta	w	składzie	Robert		
Gałązka	-	Przewodniczący	Komisji	Oświa-
ty	 i	 Wychowania	 przy	 Radzie	 Miasta,	
Barbara	Reda	–	Radna	Rady	Miasta	oraz		
Eliza	Bujalska	–	Prezes	Fundacji	Rozwo-
ju	 Międzykulturowego	 EBU	 przebywała		
w	partnerskim	Krnov	w	Czechach.	

 Celem wyjazdu było spotkanie 
przedstawicieli zaprzyjaźnionych miast: 
Krnov, Saint-Egreve, Telsiai i Mińska Ma-
zowieckiego i dyskusja na temat dalszej 
wzajemnej współpracy na płaszczyźnie 
społeczno- kulturalnej między naszymi 
miastami.
 Każda delegacja zaprezento-
wała swoje propozycje projektów , któ-
re aktywizowałyby współpracę miesz-
kańców zarówno tych najmłodszych jak  
i najstarszych w różnych dziedzinach ży-
cia społecznego. Merytoryczna dyskusja 
potwierdziła, że taką współpracę należy 
rozwijać, kontynuować i zacieśniać.
 Ponadto,  delegacja uczestni-
czyła w dużym wydarzeniu muzycznym 
jakim jest coroczne organizowany przez 
naszego partnera  Krnovski Festiwal  
Muzyki. 
 Oprócz czeskich artystów, na 
scenie wystąpiły zespoły muzyczne re-
prezentujące nasze miasta partnerskie. 
Mińsk Mazowiecki reprezentował  rocko-
wy zespół STEELFIRE, który z uwagi na 
owacyjne przyjęcie publiczności  wystąpił 
dwa razy - w tym także na finał trzydnio-
wego  festiwalu. 

Mińska delegacja 
na Litwie
W	dniach	16-18	września	burmistrz	Mar-
cin	Jakubowski	wraz	z	przedstawiciela-
mi	 Rady	 Miasta	 Marianem	 Makowskim	
i	 Dariuszem	 Kulmą,	 przedsiębiorcami		
z	 Mińska	 Mazowieckiego	 reprezentują-
cymi	 firmy	 Fabryka	 Urządzeń	 Dźwigo-
wych	 S.A.,	 Awenta,	 Superis,	 Agencja	
Tatulo	 oraz	 przedstawicielami	 miasta		
i	 inwestorów	 Sulejówka	 wzięli	 udział		
w	 litewsko-polskiej	 konferencji	 nt.	 ma-
łego	 i	 średniego	 biznesu	 oraz	 turystyki	
regionalnej.	 

 Konferencja miała miejsce w Ra-
kiszkach na Litwie. Gościem Honorowym 
był były Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski, obok którego w konferencji wzięli 
również udział: minister spraw zagranicz-
nych Litwy Linas Linkevičius, ambasa-
dorzy Polski i Litwy, członkowie Klubu 
Biznesowego w Rakiszkach oraz przed-
stawiciele biznesu z regionu Poniewieża. 

red. fot z arch. UM MM
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PIKNIK	SPORTOWO-REKREACYJNY
MOSiR	NA	PODSUMOWANIE	WAKACJI		

W	czasie	wakacji	Miejski	Ośrodek	Spor-
tu	 zaproponował	 dzieciom	 i	 młodzieży		
z	miasta	mnóstwo	atrakcji,	które	realizo-
wane	były	pod	hasłem	„Wakacje	z	MO-
SiR”.	 Aktywności	 proponowane	 przez	
nas	 miały	 charakter	 dwutygodniowych,	
jedno	-	lub	dwugodzinnych	zajęć	w	gru-
pach.

 Nabór do aktywności był pro-
wadzony od 22 czerwca do wyczerpania 
miejsc. Otrzymaliśmy ponad 320 zgło-
szeń, czyli ok. 40 osób na jedną grupę,  

a z całej akcji skorzystało około 200 dzieci 
i młodzieży z miasta i okolic. Rokrocznie 
podsumowaniem akcji jest Piknik Spor-
towo-Rekreacyjny, który w tym roku był 
również okazją do świętowania 40-lecia 
istnienia MOSiR. Nasze urodziny odbyły 
się 4 września na Stadionie Miejskim przy 
ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim, 
a w ich programie znalazło się mnóstwo 
nieodpłatnych atrakcji dla całych rodzin! 
Punktualnie o godzinie 12.00 event rozpo-
czął się Plenerowym Maratonem Fitness 
z Ewą Chodakowską, którego partnerami 
oprócz MOSiR były zaprzyjaźnione kluby 
fitness z terenu miasta, tj. Pas a Pas, Fit 
& Joy, Fit Lady oraz Akademia Próżno-
ści! Wspólnie zachęciliśmy do aktywnego 
spędzania czasu ponad 300 uczestników, 
którzy podczas 8 bloków zajęć przygoto-
wywali się na spotkanie z najbardziej wy-
magającą obecnie „trenerką wszystkich 
Polek” Ewą Chodakowską! 
 Pani Ewa z niespotykaną energią 
i zaangażowaniem wspomagała uczestni-
ków, dopingując ich do walki z własnymi 
słabościami. Tuż po godzinnym treningu 
Ewa z uśmiechem na twarzy i ciepłym sło-
wem dla każdego  rozdawała autografy 
oraz pozowała do zdjęć ze swoimi fana-
mi! To była zdaniem samych zaintereso-
wanych wspaniała zabawa, nauka oraz 
cudownie spędzony czas!  W programie 
tegorocznej imprezy MOSiR przygotował 
mnóstwo atrakcji, m.in.: malowanie twa-
rzy, zaplatanie warkoczyków, przejażdżki 
na konikach czy możliwość nieodpłatne-
go skorzystania z darmowych dmuchań-
ców, tj. olbrzymich zjeżdżalni zamków, 
wesołego autobusu, smoczycy i innych! 

Dla dorosłych extremalne tory przeszkód, 
mnóstwo konkursów, warsztaty slackli-
ne, turniej buble ball oraz liczne konkursy 
z nagrodami, których rozdaliśmy ponad 
300! Aby mieć szansę wygrania nagrody 
należało wziąć udział w 6 (dzieci) bądź 
3 (dorośli) konkurencjach sportowo-re-
kreacyjnych, wrzucić kartę do urny oraz 
trzymać kciuki! Dodajmy, iż konkurencje 
przygotowane były przez pracowników 
MOSiR dzielnie wspieranych przez harce-
rzy z Komendy Hufca MAZOWSZE. Mno-
gość nagród, a tym samym uśmiechów 
na twarzach obdarowanych była możliwa 
dzięki wsparciu Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz 
licznego grona sponsorów, którym dziś 
bardzo serdecznie dziękujemy. 
 Wszyscy nasi goście mogli czę-
stować się specjalnie przygotowanym 
urodzinowym tortem oraz hiszpańskimi 
frykasami z ogromnej patelni. W asyście 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Pana Marcina Jakubowskiego, naszej 
gwiazdy Ewy Chodakowskiej i Dyrektora 
MOSiR odśpiewano uroczyste 100 lat. 
To miłe iż mieszkańcy tak licznie pojawili 
się na naszych urodzinach. Obiecujemy 
pracować równie solidnie przez następne 
lata! 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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W	dniach	3,	4,	10,	11	września	na	kortach	
MOSiR	przy	ul.	Wyszyńskiego	30a	w	Miń-
sku	Mazowieckim	odbyły	się	Mistrzostwa	
Powiatu	 Mińskiego	 w	 Tenisie	 Ziemnym,	
które	swoim	honorowym	patronatem	rok-
rocznie	 od	 2000	 roku	 obejmuje	 Starosta	
Miński	Antoni	Jan	Tarczyński.	

Do tegorocznych rozgrywek przystąpiło 
38 tenisistów z naszego miasta oraz oko-
lic, a ich zmagania przedstawiają się na-
stępująco:
Wyniki od ćwierćfinałów:
CHRZANOWSKI HUBERT – SZUBA MAREK  
6-4, 6-4
BAUĆ JANUSZ – PIOTROWSKI WALDEK  6-2, 
3-6, 10-1
WIŚNIEWSKI RAFAŁ – GOŁOWICZ DARIUSZ  
6-4, 3-6, 10-5

KUREK KAROL – PIĄTEK WOJCIECH  7-6, 6-4.
Półfinały: 
BAUĆ – CHRZANOWSKI  2-6, 6-3, 10-5
 KUREK – WIŚNIEWSKI  6-1, 6-2.
FINAŁ: 
KUREK – BAUĆ  6-1, 6-3.
 Mistrzostwa Powiatu Mińskiego 
w Tenisie Ziemnym są  ostatnim turniejem 
tego sezonu zaliczanym do klasyfikacji 
grand prix 2016. Czołówka zawodników 
walczyła więc nie tylko o wynik w Mi-
strzostwach ale też o ostateczną pozycję 
w rankingu - co wiązało się z udziałem  
w Turnieju Masters. Sytuacja do końca 
nie była wyjaśniona, bo stawka blisko  
20 graczy jest bardzo wyrównana i nie 
było w niej zdecydowanego lidera w tym 
sezonie. Jednak ostatni akord należał do 

18-letniego Karola Kurka, który zdecydo-
wanie wygrał te zawody i całą klasyfikację 
2016. Ojciec Karola – Wojciech Kurek – 
weteran mińskich kortów- od dawna przy-
gotowywał syna do tenisowych zmagań 
widząc w nim duży talent, który niewąt-
pliwie będzie odkrywany w następnych 
sezonach.
 Warto podkreślić, iż zgodnie  
z wieloletnią tradycją wręczenie pucharów 
i upominków dla najlepszej „ósemki” na-
stąpiło w obecności Starosty Mińskiego – 
Antoniego Jana Tarczyńskiego, Dyrektora 
MOSiR – Roberta Smugi oraz Członków 
Zarządu MMTT z Prezesem Jackiem Zbi-
kowskim na czele.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Tenisie Ziemnym
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MEMORIAŁ FELIKSA RAWSKIEGO

VIII	Kolarskie	Kryterium	Uliczne	-	„Memo-
riał	 Feliksa	 Rawskiego”	 w	 Mińsku	 Mazo-
wieckim	 już	 za	 nami.	 Organizatorzy	 mieli	
kilka	obaw	związanych	z	przebiegiem	im-
prezy.	 Rozchwiane	 prognozy	 pogodowe	
nie	wróżyły	nic	dobrego.	Zmieniona	w	tym	
roku	trasa	wyścigu	nie	zostawiała	żadnych	
wątpliwości,	 że	będzie	 trudniej	 niż	w	po-
przednich	latach.	
 Sobotnie popołudnie, 17 września, 
przyciągnęło do Mińska Mazowieckiego 
80 zawodników z różnych kategorii wieko-
wych, którzy przez kilka godzin toczyli swoją 
walkę. Jak zwykle kolarski spektakl zaczęli 
najmłodsi. Fantastyczny widok przedszko-
laków na rowerkach biegowych, a za nimi 
biegnący rodzice... Zacięte miny maluchów 
przebierających nóżkami, a po chwili na me-
cie entuzjazm i łzy jednocześnie. 
 Podobnie jak w latach poprzed-
nich nie mogło zabraknąć akcentu dedyko-
wanego wszystkim mieszkańcom naszego 
miasta, którzy są fanami jazdy na rowerze. 
„Rowerowa Rekre-Akcja”, czyli honorowy 
przejazd rowerzystów ulicami miasta, przy-
ciągnęła całe rodziny z dziećmi. Dołączyli się 
kolarze, a wszystko rozpoczęło się od sym-
bolicznego wypuszczenia „gołębi pokoju”. 
Ten moment uświetniła obecność znanych 
weteranów mińskiego kolarstwa - Stanisła-
wa i Rafała Śpiewaków oraz pana Ryszarda 
Rawskiego - reprezentującego rodzinę Mi-
strza Feliksa.
 Po kilkuminutowym odprężeniu 
znów do boju ruszyli młodzi kolarze. Na linii 
startu stanęły dziewczęta z kategorii „Ju-
niorka Młodsza”, gdzie miński V-MAX miał 
osamotnioną Izę Wiercioch. Sytuację bez-
błędnie wykorzystały zawodniczki z „Hura-
ganu Wołomin” i mając przewagę liczebną, 
pozwoliły Izie finiszować na trzecim miejscu. 
Nic do powiedzenia nie dał natomiast rywa-
lom startujący w kolejnym wyścigu „Junio-

rów Młodszych” utytułowany Jakub Sosz-
ka (V-MAX). Kuba postanowił zaatakować 
samotnie i dowiózł zwycięstwo do końca. 
Równolegle w tym wyścigu walczyli wetera-
ni kolarstwa szosowego, czyli panowie „po 
siedemdziesiątce”. W tym zacnym gronie 
znalazł się najstarszy w mińskim klubie ko-
larz - pan Zbigniew Potylicki, który spisał się 
jak przystało na profesora kolarstwa i pew-
nie zwyciężył.
 Schłodzić emocje miała kolejna 
konkurencja. „Mistrzostwa Mińska Mazo-
wieckiego w Jeździe Rowerem po Szynie Ko-
lejowej” przyciągnęły sporą liczbę obserwato-
rów. Łatwo nie było, bo 10-metrowy odcinek 
trzeba przejechać na rowerze szosowym, 
czyli tym z „cienkimi oponami”. Ufundowa-
na przez Muzeum Ziemi Mińskiej nagroda  
w wysokości 2000 zł podniosła emocje za-
równo zawodników, jak i kibiców. Kolarskim 
kunsztem i nienaganną techniką popisał się 
lider Klubu V-MAX Mateusz Mikulski, który 
płynnie pokonał całą przeszkodę.

 O godz. 17:00 po raz pierwszy 
rozegrano Powiatowe Mistrzostwa Szkół 
Podstawowych w Kolarstwie. Tutaj rywali-
zacja toczyła się w kategoriach wiekowych 
dla klas I-II, III-IV oraz V-VI. Nie trudno było 
zgadnąć, że w tych wyścigach prym będą 
wiedli reprezentanci powiatowych szkółek 
kolarskich prowadzonych przez trenera 
V-MAXu Jacka Tomkiewicza. Mimo mło-
dego wieku i krótkiego stażu kolarskiego 
dzieci z Mrozów, Huty Mińskiej, Janowa, 
Dębego Wielkiego i Jakubowa spisały 
się fantastycznie. W najmłodszej katego-
rii klas I-II na drugim miejscu znalazł się 
Bruno Tomkiewicz, wśród uczniów klas 
III-IV wspaniale finiszował Konrad Kąca  
z Mrozów, zajmując pierwsze miejsce. 
Najliczniejsza i najbardziej zacięta walka 
miała miejsce wśród reprezentantów klas 
V-VI. Tutaj faworytem był Mateusz Szcze-
pański z Janowa, który nie zawiódł swo-
ich kibiców, stając na najwyższym stopniu 
podium. Drugie miejsce przypadło Szymo-
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MISTRZOSTWA JUNIORÓW W SZACHACH

nowi Piekarskiemu z Huty Mińskiej, a trze-
cie - Dawidowi Beredzie z Janowa.
 Dwa ostatnie wyścigi, które roze-
grano tego dnia na mińskich ulicach przy-
ciągnęły do naszego miasta bardzo utytu-
łowane kolarskie nazwiska. Najpierw ruszył 
wyścig mężczyzn w kategorii M-40 i M-50, 
podczas którego walczył trener V-MAXu Ja-
cek Tomkiewicz. Upadek już na pierwszej 
rundzie nie przeszkodził jednak w zdoby-
ciu II miejsca wywalczonego w sprincie na 
końcowym finiszu. Wielkie emocje i mocno 
zaciśnięte kciuki towarzyszyły ostatniemu  
z wyścigów, gdzie w stawce szybkich ko-
larzy w kategoriach M-20 i M-30 mińsz-
czanie mają swojego faworyta Mateusza 
Mikulskiego. „Mati” za wszelką cenę chciał 
rozegrać gonitwę tak jak lubi najbardziej, 
czyli spróbować ucieczki. Spotkał się jednak  
z wytrawnymi i doświadczonymi rywalami, 
którzy czujnie kasowali wszystkie poczy-
nania zawodnika V-MAXu. Doszło więc do 
emocjonującego tzw. „finiszu z peletonu”. 
Ci, którzy do tej pory mieli wątpliwości, czy 
Mateusz jest również wytrawnym sprinte-
rem, mogli się przekonać, że ten chłopak 
potrafi wszystko. Wygrał! 
 W trakcie sobotniego kolarskiego 
karnawału na ulicach miasta do widzów do-
tarła jeszcze jedna wspaniała wiadomość. 
Nieobecna na naszym kryterium zawodnicz-
ka V-MAXu Zuzia Sierhej (kat. Młodziczka) 
startowała w dwóch ważnych wyścigach 
zaliczanych do challenge’u MWZKOL.  
W mazurskich Nawiadach Zuzia wygrała 
jazdę indywidualną na czas, a w wyścigu ze 
startu wspólnego zajęła II miejsce. Patrząc  
z każdej strony - ta kolarska impreza wy-
padła znakomicie. Nie tylko zawodnicy ale 
również organizatorzy - Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Muzeum Ziemi Miń-

skiej spisali się na medal. Perfekcyjnie swoje 
zadanie wykonały wszystkie służby porząd-
kowe, a wspaniała atmosfera, jaką zgotowa-
li mińscy kibice dopełniła reszty. Tradycyjnie 
Patronatem Honorowym objął imprezę Bur-
mistrz Marcin Jakubowski.
 „Wszyscy mamy wielką sportową 
satysfakcję z osiągniętych w tym sezonie 
wyników. Poczucie rzetelnie wykonanej 
pracy jest motywujące dla każdego z nas. 
Bardzo cieszy fakt, że wielkimi krokami po-
dążają za nami ci najmłodsi, którzy są zafa-
scynowani kolarstwem i chcą dorównywać 
starszym kolegom i koleżankom. To świetny 
rok dla polskiego kolarstwa i dla naszego 
Klubu. Dołączyli do nas nowi sponsorzy  
i wciąż pojawiają się zdolne dzieciaki. Nie 
można chcieć nic więcej, jest fantastycz-
nie...” J.Tomkiewicz - trener.

25	 września	 w	 obiekcie	 sportowym	 MOSiR	
przy	ul.	Sportowej	1	w	Mińsku	Mazowieckim	
odbyły	się	Mistrzostwa	Mińska	Mazowieckie-
go	Juniorów	w	Szachach.

 Honorowy Patronat nad turniejem 
objął Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Mar-
cin Jakubowski. Turniej rozegrany został syste-
mem szwajcarskim, na dystansie siedmiu rund 
po 15 minut + 5 sekund za każde posuniecie na 
zawodnika z podziałem na poszczególne typy 
szkół:
W turnieju Szkół Podstawowych kl. I-III:
- w kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła Ame-
lia Dróżdż (Salezjańska SP w Mińsku Maz.), II 
miejsce Beata Rybałtowska (SP nr 2 w Mińsku 
Maz.), III miejsce Daila Laskowska  (Salezjań-
ska SP w Mińsku Maz.)
- w kategorii chłopców I miejsce zdobył Michał 
Stradczuk (SP nr 6 w Mińsku Maz.), II miejsce 
Michał Jóźwik (SP nr 4 w Mińsku Mazowiec-
kim), III miejsce Miłosz Zaborowski  (SP Wicie-
jów)
W turnieju Szkół Podstawowych kl. IV-VI:
- w kategorii chłopców I miejsce zdobył Maciej 
Zaborowski (SP Wiciejów), II miejsce Maciej 
Królik, III miejsce Artur Rybałtowski (zawodnicy 
z SP nr 2  w Mińsku Maz.)

 Dzisiaj jeszcze żyjemy emocjami 
związanymi z sobotnim „Memoriałem Felik-
sa Rawskiego”, a już na kolarzy i mińskich 
sympatyków rowerów czeka kolejne spor-
towe wydarzenie. W niedzielę, 25 września,  
o godz. 10:00 kolarski peleton pojedzie 
przez Chmielew, Mariankę i Barczącą. Szo-
sowe Mistrzostwa Mazowsza to wyścigi 
dla zawodników posiadających licencje 
kolarskie, co wyraźnie wskazuje na rangę 
imprezy. Miński V-MAX tego dnia wytacza 
więc najcięższą artylerię i mamy nadzieję, że 
znów zagrzmi głośno i skutecznie.
 Wszystkie informacje, regulaminy, 
wyniki i galerie zdjęć - dostępne na www.
vmaxkolarze.pl

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

W turnieju Szkół Gimnazjalnych:
- w kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła Maria 
Zaborowska (Gimnazjum PMS w Mińsku Ma-
zowieckim), II miejsce Amelia Rozwadowska, III 
miejsce Julia Dróżdż (Salezjańskie Gimnazjum 
w Mińsku Maz.), 

- w kategorii chłopców I miejsce zdobył Mate-
usz Wróblewski, II miejsce Patryk Ruciński, III 
miejsce Dorian Laskowski (zawodnicy z Sale-
zjańskiego Gimnazjum  w Mińsku Maz).
W turnieju Szkół ponadgimnazjalnych:
- w kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła Ka-
mila Koseska  (Liceum Ogólnokształcące PMS 
w Mińsku Mazowieckim) drugie Justyna Litawa 
(Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Miń-
sku Maz.) 
- w kategorii chłopców I miejsce zdobył  
Damian Koseski (Liceum Ogólnokształcące 
PMS w Mińsku Mazowieckim), II miejsce Kamil 
Wańko, III miejsce Jakub Kwiatkowski (obaj za-
wodnicy Salezjańskie Liceum Ogólnokształcą-
ce w Mińsku Maz.) 

 Uroczystym elementem finału było 
wręczenie najlepszym zawodnikom w po-
szczególnych kategoriach dyplomów, medali, 
pucharów oraz nagród rzeczowych ufundo-
wanych przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazo-
wiecki Marcina Jakubowskiego i Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim.

Andrzej Koseski
fot. z arch.   MOSiR
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W	 sobotę	 24	 września	 zawodnicy	 Klu-
bu	 Walki	 Grappler	 w	 składzie:	 Daniel	
Rozenek,	Jakub	Miś	oraz	 trener	Marcin	
Frankiewicz	 reprezentowali	 Mińsk	 Ma-
zowiecki	 na	 Litwie,	 biorąc	 udział	 w	 Mi-
strzostwach	Europy	w	Grapplingu.	
 Impreza sportowa była organi-
zowana przez International Grappling Fe-
deration. Na mistrzostwach pojawiło się 
wielu zawodników z całej Europy: Łotwy, 
Litwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, 
Hiszpanii, Anglii, Azerbejdżanu oraz na-
szego miasta.
 Wydarzenie było transmitowane 
przez litewską telewizję sportową, relacjo-
nowane przez liczną prasę oraz z bardzo 
oryginalną oprawą artystyczną.

 Miński Klub w turnieju wystawił 
dwóch zawodników: Daniela Rozenka – 
zawodnika Federacji Grappler Night, któ-
ry już 22 października wystąpi na kolejnej 
Grappler Night oraz Marcina Frankiewicza 
głównego trenera w klubie.
 Daniel stoczył dwa bardzo dobre 
pojedynki, które zapewniły mu miejsce na 
podium, plasując się na drugim miejscu, 
zdobywając tym samym Vice-mistrzo-
stwo Europy! 
 Drugi z reprezentantów Marcin 
po trzech zaciętych pojedynkach otarł 
się o złoty medal. Wygrywając dwie wal-
ki i przegrywając jedną, trener Grapplera 
zdobył ostatecznie trzecią lokatę i brązo-
wy medal Mistrzostw Europy!

 Jesteśmy bardzo dumni, że 
mogliśmy reprezentować Miasto Mińsk 
Mazowiecki na arenie międzynarodowej- 
tym bardziej z takimi wynikami- to dla nas 
dodatkowa motywacja, żeby pracować 
jeszcze lepiej i jeszcze więcej- oznajmił 
po powrocie trener Marcin Frankiewicz, 
dodając, że tak mało liczna reprezenta-
cja Klubu Walki Grappler, spowodowana 
jest przygotowywaniem się większości 
zawodników do występów na IV Mińskiej 
Gali Mieszanych Sztuk Walk Grappler 
Night, która już 22 października na hali 
sportowej w ZSM nr 1 przy ul. Kopernika. 
Zapraszamy serdecznie!

KW Grappler, fot. z arch. klubu

Wspaniały	 sukces	 odniosła	 	 Aleksan-
dra	 Polkowska	 z	 UKS	 Judo	 KONTRA	
Mińsk	 Mazowiecki	 na	 XVIII	 WARSAW	
JUDO	OPEN,	która	zarówno	w	katego-
rii	juniorek	młodszych	i	juniorek	zdoby-
ła	srebrne	medale	w	wadze	44kg.
 Zawody odbyły się w Warsza-
wie w dniach 24 -25 września 2016r. 
w Hali TORWAR. W zawodach uczest-
niczyło ponad 1500 zawodniczek i za-
wodników z całej Europy. Z naszego 
klubu startowało 7 zawodników. Kata-
rzyna Przyczyna - juniorka, 57kg i  Wik-
toria Zalewska - młodziczka, waga 63kg 
zajęły,  IX miejsca. Po 1 walce wygrali: 
Krystian Adamczyk i Jakub Kretowicz.
 W dniu 3 września w Otwar-
tym Międzynarodowym Pucharze Pol-
ski Juniorek i Juniorów, który odbył się 
w Sochaczewie, Aleksandra Polkowska 
wywalczyła III miejsce w wadze 48kg 
a Katarzyna Przyczyna i Szymon Ngo 
Trong w wadze 55kg -  zdobyli piąte 
miejsca.

 Zdzisław Wiącek, fot. z arch. UKS JUDO KONTRA

SUKCES 
ALEKSANDRY 
POLKOWSKIEJ

Grappler na Mistrzostwach Europy!
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W	sobotę	17	września	w	Warszawie	odbył	
się	Turniej	Brazylijskiego	Jiu	Jitsu	VAI	Fi-
naliza	na	którym	wystartowało	ponad	200	
zawodników	z	całej	Polski.	
 Zawody zaingurowały rozpoczę-
cie sezonu startowego wśród zawodników 
mińskiego Grapplera. Nasz klub wystawił 4 
osobową reprezentację, znaleźli się w niej: 
Jakub Miś,  Szymon Sokołowski, Kamil  
Kublik i Marcin Frankiewicz. 
 Dla Kuby Misia i Szymona 
Sokołowskiego były to pierwsze zawody  
w których wzięli udział. Obaj stoczyli bar-
dzo dobre walki i pokazali duże umie-
jętności co pozwoliło temu pierwszemu 
Jakubowi Miś zdobyć brązowy medal  
w kategorii białe pasy do 88,3 kg – brawo tym 
bardziej że był to debiut w jego wykonaniu!
 Następnie na matę wyszedł Kamil 
Kublik, który w kategorii niebieskie pasy - 70 
kg  stoczył wyrównaną i zaciętą walkę, jed-
nak musiał on uznać wyższość przeciwnika. 
Ostatni przedstawiciel Grapplera Marcin 
Frankiewicz zrekompensował przegraną Ka-
mila i  w kategorii purpurowe pasy + 100,5g 
wywalczył zasłużony brązowy medal!
 Podsumowując występ naszych 
zawodników należy podkreślić, że pierwszy 
duży turniej został zaliczony, co może być 
tylko dobrym znakiem w kolejnych startach 
mińskich Grapplerów.
 Już w październiku odbędą się 
dwie duże ogólnopolskie imprezy spor-
towe organizowane w naszym mieście 

przy współudziale Klubu Walki Grappler: 
8 października – Turniej No Gi dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, a 22 października 
zapraszamy na IV edycję Mińskiej Gali Mie-
szanych Sztuk Walk Grappler Night. 

Turniej Brazylijskiego Jiu Jitsu VAI Finaliza

Wszystkich, którzy chcą zacząć swoja 
przygodę z Brazylijskim Jiu Jitsu zaprasza-
my na treningi do Klubu Walki Grappler .

KW Grappler, fot. z arch. klubu

SPORT
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W	 kolarskiej	 hierarchii	 w	 peletonie	 szoso-
wym	 wszystko	 jest	 już	 jasne.	 25	 września		
w	 Chmielewie	 k.	 Mińska	 Mazowieckiego		
rozegrano	 Otwarte	 Mistrzostwa	 Mazowsza		
w	 Kolarstwie	 Szosowym.	 Warto	 podkreślić,	
że	ta	impreza	rozegrana	pod	egidą	MWZ-KOL	
daje	możliwość	startu	wyłącznie	zawodnikom	
posiadającym	licencje	kolarskie.	
	
	 Na starcie pojawiło się blisko 90 za-
wodników nie tylko z Mazowsza. Rywalizacja 
przebiegała kolejno we wszystkich kategoriach 
wiekowych, gdzie w ciągu sześciu godzin mia-
no wyłonić Mistrzów Mazowsza. Miński Klub 
Kolarski V-MAX miał w tym gronie swoich fa-
worytów, którzy jak się okazało - nie zawiedli. 
Najpierw w kategorii „Młodziczek” Zuzia Sier-
hej (V-MAX) nie dała szans rywalkom, wygry-
wając swój wyścig w sprinterskim stylu. Nieco 
później ruszył wyścig „Juniorów Młodszych”. 
Tutaj sytuacja wyklarowała się dość szybko, 
kiedy Kuba Soszka (V-MAX) wraz z zawodni-
kiem BSA PRO-TOUR Maciejem Noceniem 
przeprowadzili udaną ucieczkę, wypracowu-
jąc nad peletonem sporą przewagę. Niestety, 

Szosowe Kolarskie Mistrzostwa Mazowsza 
MWZKOL	-	Chmielew	25.09.2016	r.

tym razem nasz utytułowany zawodnik musiał 
zadowolić się srebrem. W najmocniejszym 
ostatnim wyścigu zawodników pełnoletnich od 
początku najaktywniejszy w peletonie był Ma-
teusz Mikulski (V-MAX). Znany i lubiany „Mati” 
inicjował wiele dobrych akcji, z których jedna 

zwiastowała sukces. Powiodła się 2-osobowa 
ucieczka Mateusza z kolarzem ACTIVE-JET 
Bogdanem Banaszkiem. Ta dwójka w końco-
wej fazie wyścigu miała przewagę nad gru-
pą około jednej minuty. Niestety, bezlitosny  
peleton unicestwił poczynania dwóch śmiał-
ków i już było wiadomo, że zobaczymy „finisz 
z peletonu”, gdzie walczyli łącznie reprezen-
tanci najmocniejszych kategorii wiekowych. 
Mateusz Mikulski (V-MAX) po bardzo udanym 
sezonie 2016 postawił przysłowiową „kropkę 
nad i..”, zdobywając tytuł Mistrza Mazowsza  
w kategorii 17-29 lat!
 Klub Kolarski V-MAX powoli kończy 
ten długi i wyczerpujący sezon, który przyniósł 
tyle radości i satysfakcji. Niedzielna impre-
za sportowa w Chmielewie była doskonałym 
zwieńczeniem całego okresu startowego kola-
rzy trenera Jacka Tomkiewicza. „Chmielewskie 
ściganie” to już impreza z tradycjami. Patronat 
honorowy na zawodami sprawował Wójt Gmi-
ny Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski,  
a główni organizatorzy dostali świetne wspar-
cie mińskiej policji oraz Jednostki OSP z Za-
mienia. Szczegółowe wyniki i galerie zdjęć: 
www.vmaxkolarze.pl

V-Max , fot. z arch. klubu

4	 wrzesnia	 w	 Żyrardowie	 miał	 miejsce	 finał	
ogólnopolskiego	cyklu	wyścigów	szosowych	
„Super	Prestige”..	Już	wcześniej	było	wiado-
mo	 że	 miński	 Klub	 Kolarski	 V-MAX	 odegra		
w	tej	wielkiej	imprezie	znaczącą	rolę. 

 Nikt jednak nie przypuszczał, że 
zawodnicy V-MAXu zdominują całe zawody. 
Podczas uroczystej ceremonii dekoracji zwy-
cięzców kolarze w charakterystycznych limon-
kowych koszulkach wielokrotnie stawali na po-
dium - najczęściej tym najwyższym. Mateusz 
Mikulski, Maksymilian Błoński, Emil Kościesza, 
Jakub Soszka i Zbyszek Potylicki od wiosny 
zbierali cenne punkty wygrywając poszczegól-
ne edycje, a wielki finał w Żyrardowie był uko-
ronowaniem wspaniałego roku 2016.
 Do końca sezonu zostało jeszcze 
kilka wyścigów w tym Puchar Polski Juniorów 
w Siedlcach oraz Memoriał Feliksa Rawskie-
go w Mińsku Mazowieckim. Nikt nie ma wąt-
pliwości że w aktualnej formie kolarze trenera 
Jacka Tomkiewicz kolejny raz będą próbowali 
sięgnąć po najważniejsze trofea. Tradycyjnie 
życzymy - „połamania kół” !

V-Max , fot. z arch. klubu

„Super Prestige” w Żyrardowie
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Informacje o programie

„Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące Programu „Rodzinny Mińsk” 
znajdują się na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl w zakładce:
Sprawy społeczne/Program Rodzinny Mińsk 
(http://www.minsk-maz.pl/308,program-rodzinny-minsk.html).

W zakładce tej zamieszczone są również: katalog ulg oferowanych przez Miasto 
Mińsk Mazowiecki oraz aktualna lista partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”.

Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”

1.  Przedszkole Prywatne „MINI RAJ” ul. Warszawskie Przedmieście 32
2. „Szkoła Pływania Delfin” ul. Wyszyńskiego 56
3. Gabinet Lekarski ul. Kazikowskiego 42,
    lek.med. Halina Pajk, lek.med. Anna Pajk, lek.med. Krzysztof Pajk
4. Euro – School Szkoła Języków Obcych, ul. Piękna 7A
5. Przedszkole Prywatne Montessori „DELFINEK” ul. Świętokrzyska 23
6. Poradnia Stomatologiczna „STOMAX” ul. Cicha 2 lok. 1
7. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „FRYZULA” ul. Gen. Sosnkowskiego 12
8. AKS „SAMIR” Sławomir Ambroszczyk ul. Warszawska 239
9. Przedszkole Niepubliczne „MICHAŁEK” ul. Dąbrówki 41A
10. Gabinet Stomatologiczny Stanisława Miłkowska ul. Florencja 8a
11. PERSS T. Zybała, E. Drabarek Sp. J. ul. Miodowa 4
12. Przedszkole Niepubliczne KLUB MALUCHA, ul. Nadrzeczna 22
13. Sklep wielobranżowy FOR YOU   B. Kowalik, ul. Warszawska 90
14. KULTURALNY BAR KEBAB W. Wesołowski, ul. Kościuszki 2 lok. B
15. Restauracja Zwyczajna, ul. Piłsudskiego 32
16. OFFICE 1 ARTYKUŁY BIUROWE I SZKOLNE, ul. Warszawska 163
17. LA BELLA, ul. Piłsudskiego 21
18. KLUB WALKI GRAPPLER, ul. Piłsudskiego 11A
19. BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Warszawska 63A
20. NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA STREFA ROZWOJU, ul. Kościuszki 14 lok. U17
21. AKADEMIA SZTUK WALKI
22. MIŃSKIE CENTRUM TAEKWON-DO TRADYCYJNEGO
23. WALHALLA FIGHT CLUB, ul. Warszawska 178
24. AVAILO Sp. z o. o., Jesionka 954, 36-002 Jesionka
25. KRASNAL Kraina ubranek dla dzieci, ul. Warszawska 114B
26. Sklep chemiczny EXTRACHEMIA, ul. Plac Jana Kilińskiego 5
27. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji KINESION, ul. Kościuszki 25A/29
28. TOY PLANET „GALERIA AMINIS”, ul. Konstytucji 3 Maja 8/U2
39. Sklep spożywczo – warzywniczy Lidia Gójska OWOCARNIA, ul. Dąbrówki 12/1
30. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S. A., ul. Warszawska 222
31. Yamaha Szkoła Muzyczna, ul. Dąbrówki 8
32. Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO”, ul. Dąbrówki 28/1
33. P.H.U. „Maylo” G. Ślusarczyk, P. Łukaszewski s.c., ul. Warszawska 86
34. HOTEL PARTNER RESTAURACJA I KRĘGIELNIA PLANETA P.H.U. „Partner” sp. j. Adam i Grażyna Wiącek, ul. Konstytucji 3 Maja 7
35. OSTEOMEDICA Gabinet Rehabilitacji, ul. Topolowa 4 lok. U4
36. DDD Dobre Dla Domu Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 34A
37. PUNKU PRZEDSZKOLNY „PRZY PARKU”, ul. Jasna 7
38. STUDIO TAŃCA LA FLACA, ul. Budowlana 18
39. KANCELARIA GEODEZYJNA, Mikanów 21A
40. Sklep papierniczy „POGOTOWIE GRAFICZNE”, ul. Kazikowskiego 16
41. Pracownia Projektowa „ArchiProject”, ul. Kościuszki 13 lok. 48
42. MYDLARNIA U FRANCISZKA, ul. Warszawska 163/7
43. PUCUŚ  SUPER – SKLEP, ul. Piłsudskiego 16
44. ProService Dariusz Hajne, ul. Warszawska 70
45. Optyk Irmina Chłopecka, ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 4
46. Przedszkole Niepubliczne „Kredka”, ul. Boczna 12
47. Centrum Medyczno – Diagnostyczna Sp. z o.o., ul. Niklowa 9. 08-110 Siedlce
48. F.H. EWELINA, Galeria OLIMP ul. Konstytucji 3-go Maja 3
49. MIŃSK MEDICA, ul. Mireckiego 13 A, lok. 8

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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OBWIESZCZENIE
z dnia 20 września 2016 roku

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

o	rozpoczęciu	konsultacji	społecznych	projektu	Gminnego	Programu	Rewitalizacji	
dla	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	do	roku	2025

 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 28 września 2016 roku do dnia 28 października 2016 roku  
w formie:
- zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- zbierania uwag ustnych – uwagi można składać w okresie od dnia 28 września 2016 roku do dnia 28 października 2016 roku  
w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 
3 Maja 1, Wydziale Rozwoju Gospodarczego Miasta, w pok. 105 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu,
- spotkania konsultacyjnego.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza 
zgłaszania uwag:
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, 
- za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: rewitalizacja@umminskmaz.pl

W ramach konsultacji w dniu 24 października 2016 roku o godz. 18.00 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Warszawskiej 250/81 
odbędzie się spotkanie, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiec-
ki do roku 2025.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca 
dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025 dostępny będzie na stronie internetowej  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, na stronie internetowej www.minsk-maz.pl w zakładce Rewi-
talizacja oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Miasta w pokoju 105 w godzinach pracy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki od 
dnia 28 września 2016 roku.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 Zawiadamiam, że w dniu 15 września 2016 r. ustaliłem, a w dniu 22 września 2016 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący część nieruchomości składającej się z części działki gruntu nr 3941/10 o powierzchni 2230 m2 z usytuowanymi 
na niej kortami tenisowymi i boiskiem wielofunkcyjnym oraz z części budynku administracyjnego, stanowiącej zgodnie z księgą 
wieczystą Nr SI1M/00045389/2 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat 3. 
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 
1 od dnia 22 września 2016 r. do dnia 13 października 2016 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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KOMUNIKAT

 W przypadku zapłaty po-
datku, opłat lokalnych, opłaty  
skarbowej, opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi  
i niepodatkowych należności bu-
dżetowych za pomocą karty  
płatniczej  - podatnik ponosi kosz-
ty opłat i prowizji związanych  
z taką zapłatą (podstawa: art. 60  
§ 2a ustawy - Ordynacja podatkowa). 
 Koszty, o których mowa 
wyżej, stanowią 1 % wartości  
wpłacanej - wymaganej - należności.    

z up. Burmistrza Miasta
Krzysztof Michalik

Zastępca Burmistrza

URZĄD MIASTA INFORMUJE

MKRPA INFORMUJE

Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25

boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

Pracujemy:
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
  w godz. od 8.00 do 16.00,
- w środę w godz. od 8.00 do 17.00,
- w piątek w godz. od 8.00 do 15.00.

Burmistrz Miasta lub Zastępca  
Burmistrza przyjmują interesantów:
-  w środy od godz. 12.00 do 17.00, 
- w każdą pierwszą środę miesią-
ca przyjmowani są interesanci  
w sprawach związanych z gospodarką 
mieszkaniową.

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 15.15,
- w środę w godz. od 8.00 do 16.15,
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.15.
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•	 Uchwała	Nr	XIX.194.2016	z	dnia	19	września	2016	r.	w	sprawie	zmiany	uchwały	w	sprawie	określenia	oświatowych	jed-
nostek	budżetowych,	które	gromadzą	dochody	na	wydzielonym	rachunku,	źródeł	tych	dochodów	i	ich	przeznaczenia,	
sposobu	i	trybu	sporządzania	planu	finansowego,	dokonywania	zmian	w	tym	planie	i	ich	zatwierdzania;	

•	 Uchwała	Nr	XIX.195.2016	z	dnia	19	września	2016	r.	w	sprawie	uchylenia	uchwały	w	sprawie	zaciągnięcia	pożyczki;	

•	 Uchwała	Nr	XIX.196.2016	z	dnia	19	września	2016	r.	w	sprawie	uchylenia	uchwały	w	sprawie	zaciągnięcia	długotermino-
wego	kredytu;	

•	 Uchwała	Nr	XIX.197.2016	z	dnia	19	września	2016	r.	w	sprawie	zmian	w	budżecie	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	na	rok	2016;	

•	 Uchwała	Nr	XIX.198.2016	z	dnia	19	września	2016	r.	w	sprawie	zmiany	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Miasta	Mińsk	
Mazowiecki		na	lata	2016	–	2026;	

•	 	Uchwała	Nr	XIX.199.2016	z	dnia	19	września	2016	r.	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	prze-
targowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	nieruchomości	miejskiej,	położonej	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ulicy	
Stefana	Kardynała	Wyszyńskiego;	

•	 Uchwała	Nr	XIX.200.2016	z	dnia	19	września	2016	r.	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	prze-
targowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	nieruchomości	miejskiej,	położonej	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ulicy	
Zachodniej;	

•	 	Uchwała	Nr	XIX.201.2016	z	dnia	19	września	2016	r.	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	prze-
targowego	trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	nieruchomości	miejskiej,	położonej	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ulicy	
Warszawskiej;	

•	 Uchwała	Nr	XIX.202.2016	z	dnia	19	września	2016	r.	zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	utworzenia	Zespołu	Szkolno	-	
Przedszkolnego	Nr	1	w	Mińsku	Mazowieckim;	

•	 Uchwała	Nr	XIX.203.2016	z	dnia	19	września	2016	r.	w	sprawie	uchwalenia	wieloletniego	programu	współpracy	Miasta	
Mińsk	Mazowiecki	z	organizacjami	pozarządowymi	oraz	innymi	podmiotami	prowadzącymi	działalność	pożytku	publicz-
nego	na	lata	2017-2021;	

•	 Uchwała	Nr	XIX.204.2016	z	dnia	19	września	2016	r.		w	sprawie	powołania	doraźnej	Komisji	do	spraw	zmiany	nazw	ulic;	

•	 Uchwała	Nr	XIX.205.2016	z	dnia	19	września	2016	r.		w	sprawie	uchylenia	uchwały	zmieniającej	uchwałę	w	sprawie	
przyjęcia	Programu	„Rodzinny	Mińsk”.
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http://www.minsk-maz.pl/72,mim-gazeta-samorzadowa.html

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.

Przewodniczący	Rady	Miasta	
oraz	Wiceprzewodniczący

pełnią	dyżury	w	Urzędzie	Miasta	
w	pokoju	nr	116

w	każdy	poniedziałek	
w	godz.	13.00-14.00,

natomiast	radni	pełnią	dyżury,
w	każdą	środę	w	godz.	15.00-17.00.	

Uprzejmie	informujemy,	
że	korespondencję

do	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	
można	kierować	na	adres
ul.	Konstytucji	3	Maja	1

05-300	Mińsk	Mazowiecki	
oraz	na	adres	e-mail:

radamiasta@umminskmaz.pl		

W	sprawach	dotyczących	Rady	Miasta
można	kontaktować	się	pod	nr.	tel.:	

25	758	33	35,	759	53	39,	
(w	czasie	dyżurów	radnych	759	53	72).

Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w dniu 19 września 2016 roku
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