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Wizyta studyjna „Mechanika”

Polska Morska Niepodległa

KULTURAOŚWIATA

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. za-
angażowana jest we współpracę w ramach 
porozumienia Bridge2Europe, którego jed-
nym z sygnatariuszy jest agencja EU Servi-
ce Agentur reprezentująca niemiecki land 
Saksonia-Anhalt.

W ramach ww. porozumienia w dniu 
22 maja 2019 r. zorganizowana została 
wizyta studyjna przedstawicieli regionów 
partnerskich na Mazowszu. Celem tego 
wydarzenia było przedstawienie Regionu, 
identyfikacja podmiotów zainteresowanych 
współpracą z odpowiednikami z zagranicy, 
a także określenie możliwości i kierunków 
wzajemnej współpracy m.in. w projektach 
finansowych z funduszy europejskich.  

Dzięki propozycji Fundacji Regaty 
Morskie z Trójmiasta, 18 uczniów naszej 
szkoły pod opieką nauczyciela – organi-
zatora szkolnej akcji – p. Jarosława Wa-
chowicza realizuje program Polska Mor-
ska Niepodległa.

Pierwsza szóstka uczniów Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstań-
ców Warszawy w Mińsku Mazowieckim 
wyruszyła w Morze Bałtyckie 10 czerwca 
w nagrodę za wyniki w nauce.
Nasz udział w tej pięknej inicjatywie to 
trzy rejsy, w każdym popłynie szóstka 
najlepszych uczniów. Przez tydzień będą 
poznawać tajniki żeglugi pod żaglami 
oraz będą realizowali program edukacji 
patriotycznej. 

Uczestnicy rejsu to młodzież wybra-
na przez wychowawców klas na podsta-
wie osiągniętych wyników w nauce. To 
nasi prymusi. Płyną w nagrodę za swoją 
rzetelną pracę.

Pierwsza załoga w składzie Sandra 
Główka, Eliza Rokicka, Damian Dąbrow-
ski, Marcin Gut, Szymon Komuda, Piotr 

Chrzyptowicz reprezentują naszą szkołę 
w rejsie od dnia 10 czerwca w Gdyni, 

W organizację wydarzenia zaangażowany 
jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy w Mińsku Mazowiec-
kim  uczestniczył w tym  wydarzeniu, które 

niewątpliwie przyczyniło się do nawiązania 
współpracy z podmiotami i instytucjami  
z Saksonii-Anhalt. Prezentując  potencjał, 
zaplanowaliśmy obszary i możliwości do 
wzajemnej współpracy i realizacji wspól-
nych przedsięwzięć, wykorzystując fun-
dusze ze środków europejskich z różnych 
programów i projektów strukturalnych.  
W spotkaniu uczestniczył szkolny koordy-
nator projektów Joanna Wójtowicz oraz Dy-
rektor Zespołu Tomasz Płochocki.  

ZSZ nr 2, fot. z arch. szkoły

następna grupa wyrusza 24 czerwca  
i kolejna 9 września. Ahoj przygodo!

ZSZ nr 2, fot. z arch. szkoły

   AKTUALNOŚCI

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

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020, działanie 
2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz 
z zabezpieczeniem i zwiększeniem od-
porności na klęski żywiołowe, w szcze-
gólności katastrofy naturalne oraz 
monitoring środowiska, typ projektu 
2.1.5 Systemy gospodarowania woda-
mi opadowymi na terenach miejskich. 
Celem projektu jest poprawa gospoda-
rowania wodami opadowymi na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki oraz popra-
wa środowiska naturalnego.

Umowę o dofinansowanie projektu  
z funduszy unijnych zawarto 18 sierpnia 
2017 roku. W ramach projektu na dzień 
dzisiejszy została wykonana kanalizacja 
wód opadowych w następujących uli-
cach:
• w ulicy Grzeszaka w ramach zadania 
wybudowano 815 mb kanalizacji desz-
czowej;
• w ulicy Kolberga w ramach zadania 
wybudowano 631,5 mb kanalizacji desz-
czowej, przedsięwzięcie obejmowało
również budowę zbiornika retencyjnego 
o objętości roboczej 2 731 m3;
• w ulicy Rodziny Łubieńskich długość 
wybudowanego odcinka kanalizacji 
deszczowej wynosi 507,27 mb;

• w ulicy Narutowicza długość wyko-
nanej kanalizacji deszczowej wynosi  
585 mb;
• w ulicy Jaśminowej długość wyko-
nanej kanalizacji deszczowej wynosi  
947,40 mb.
• w ulicy Osiedlowej długość kanalizacji 
to 1 382,4 mb;
• w ulicy Marii Grochowskiej i Hipolita 
Konopki łączna długość budowanego 
odcinka wynosi 658 mb;

• w ul. Ignacego Paderewskiego długość 
kanalizacji to 82 mb.

Kwota dofinansowania wynosi obecnie 
6 783 550 zł.

Miasto Mińsk Mazowiecki wystąpiło  
z wnioskiem do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o rozszerzenie projektu o wyko-
nanie kanalizacji wód opadowych w uli-
cach: Konstytucji 3 Maja, Wesołej, Zofii  
Kalinowskiej, Janka Paruzela, Żwirowej,  
Sikorskiego, a także wykonanie kana-
lizacji wód opadowych wraz z budową 
zbiornika retencyjnego w ul. Wolań-
skiego, budową systemu odwodnienia  
w ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz 
przebudową rowu na odcinku od ul. Le-
śnej do ul. Wróblewskiego wraz z prze-
budową zbiorników retencyjnych.
Mamy nadzieję że wniosek zostanie roz-
patrzony pozytywnie.

Realizacja tego projektu przyczynia 
się do zachowania naturalnego obiegu 
wody w przyrodzie oraz znacząco po-
prawi jakość życia mieszkańców miasta 
Mińsk Mazowiecki.

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, 
w nowych partnerskich projektach i programach międzynarodowych.

Realizacja Programu Polska Morska Niepodległa w Zespole Szkół Zawodowych  
nr 2 im. Powstańców Warszawy 


