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Słowem wstępu

W numerze:

Szanowni Państwo,
	 	 Wrzesień	to	czas	w	którym	jednostki	samo-
rządowe	składają	sprawozdania	z	realizacji	budże-
tu	za	I	półrocze,	co	za	tym	idzie	jest	to	doskonały	
moment	na	dokonanie	kilku	podsumowań.	Dobiega	
końca	część	kluczowych	dla	miasta	inwestycji	dro-
gowych,	ulica	Chochołowska	już	służy	mieszkańcom	
Wiejskiej,	ulica	Leśna	jest	w	ostatnim	etapie	prze-
budowy,	zakończono	modernizację	ulicy	Rudzkiego.	
Rozpoczęliśmy	długo	oczekiwaną	przebudowę	Placu	
Stary	Rynek,	która	zwieńczy	w	końcu	prace	zaprze-
stane	 jeszcze	 w	 poprzedniej	 kadencji.	 Rozpoczę-
liśmy	 kolejny	 etap	 przebudowy	 targowiska	 miej-

skiego,	pnie	się	do	góry	Sala	koncertowa	i	rozbudowywana	Miejska	Szkoła	
Artystyczna.	Jeszcze	w	tym	roku	zostanie	oddany	budynek	z	mieszkaniami	
socjalnymi	przy	ul.	Chełmońskiego	oraz	punkt	selektywnej	zbiórki	odpadów	
komunalnych	przy	ulicy	Przemysłowej.	Przypominam,	że	są	to	inwestycje	
prowadzone	 z	 udziałem	 środków	 zewnętrznych.	 Na	 ukończeniu	 jest	 plac	
przed	 Pałacem	 Dernałowiczów,	 który	 będą	 Państwo	mogli	 podziwiać	 już		
1	września	na	koncercie	orkiestr	dętych	oraz	8	września	podczas	V	Festiwa-
lu	Himilsbacha.	Co	prawda	otwarcie	pałacowej	fontanny	nastąpi	nieco	póź-
niej,	ale	sam	plac	również	robi	ogromne	wrażenie.	Myślę	że	zakończenie	
wszystkich	wspomnianych	inwestycji	poważnie	odmieni	wizerunek	naszego	
miasta,	doda	mu	piękna	i	elegancji	a	w	wielu	przypadkach	zwiększy	funk-
cjonalność	i	ułatwi	życie	mieszkańcom.
	 Z	ubolewaniem	przyznaję	iż	w	dwa	miesiące	po	wdrożeniu	reformy	
śmieciowej,	nasze	miasto	wciąż	boryka	się	z	problemem	niedotrzymywa-
nych	harmonogramów	odbioru	odpadów.	Zapewniam	Państwa,	że	podjąłem	
wszelkie	niezbędne	kroki	aby	wymóc	właściwą	realizację	umowy	ze	strony	
firmy	Błysk.	Żywię	też	nadzieję,	że	okres	wdrażania	nowego	systemu	powoli	
zostaje	za	nami	i	kolejne	miesiące	pozwolą	nam	zapomnieć	o	przejściowych	
niedogodnościach.	 Niezależnie	 od	 tego,	 przepraszam	 wszystkich,	 którzy		
w	ostatnim	czasie	odczuli	jakiekolwiek	problemy	z	tym	związane.
	 Przed	nami	wielkie	wydarzenie	kulturalne	–	V	Jubileuszowy	Festi-
wal	 Himilsbacha,	 na	 który	 bardzo	 serdecznie	 wszystkich	 Państwa	 zapra-
szam.	Festiwal	trwał	będzie	pięć	dni	(4-8	września)	i	przyciągnie	do	Mińska	
Mazowieckiego	wiele	znanych	i	cenionych	osobistości	świata	kultury.	Nad	
Srebrną	zawitają	m.in.	Janusz	Kondratiuk,	Marek	Piwowski,	Janusz	Zaorski,	
Ernest	Bryll,	Małgorzata	Kalicińska,	Michał	Zabłocki,	Maciej	Maleńczuk	oraz	
zespoły	Strachy	na	Lachy	i	Dr	Misio.

Burmistrz	Miasta	
Marcin	Jakubowski

Stary	Rynek	-	wizualizacja

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
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ŁUCHOWICA 2013
W dniach 4-9 sierpnia br. delegacja  
z naszego miasta przebywała w Rosji  
w mieście partnerskim Mińska Mazo-
wieckiego - Łuchowicy, aby wziąć udział 
w obchodach 70-tej rocznicy utworze-
nia 1-go Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 
„Warszawa”, Pułku Bombowego „Kra-
ków” oraz obchodach 10-tej rocznicy 
odsłonięcia pomnika upamiętniającego 
utworzenie tych Pułków. 60-osobowa 
reprezentacja pojechała na zaprosze-
nie Mera - Anatolija Aleksiejewicza Mi-
chaiłowa.

	 W	 skład	 delegacji	weszli	 człon-
kowie	 Klubu	 Generałów	 Lotnictwa	 RP,	
członkowie	 Stowarzyszenia	 Seniorów	
Lotnictwa	RP,	żołnierze	z	Dowództwa	Sił	
Powietrznych	RP,	oficjalni	przedstawicie-
le	naszego	miasta	na	czele	z	z-cą	Burmi-
strza	 Miasta	 P.	 Krzysztofem	 Michalikiem		
i	 radnymi	miejskimi,	 żołnierze	 z	23	BLT,		
a	 także	Miejska	Orkiestra	 Dęta	 pod	 kie-
rownictwem	dyrygenta	Marcina	Ślązaka.
	 Delegacja	 poza	 wspomnianą		
Łuchowicą	 odwiedziła	 zaprzyjaźnioną		
Orszę	na	Białorusi,	cmentarze	w	Katyniu		
i	Smoleńsku,	złożono	kwiaty	także	pod	Le-
nino,	w	Riazaniu	i	Grigorjewskoje,	gdzie		
oddano	cześć	naszym	rodakom.
	 W	asyście	przedstawicieli	władz	
Łuchowicy,	okolicznych	miejscowości	oraz	
przedstawicieli	Ambasady	RP	w	Moskwie	
odbywały	 się	 uroczystości	 poświęcone	
okrągłym	 rocznicom	 powstania	 naszych	
pułków	 wojskowych	 na	 terenie	 byłego	
ZSRR,	a	orkiestra	dęta	z	naszego	miasta	
uświetniła	swoimi	koncertami	te	wzrusza-
jace	dla	wszystkich	spotkania.	
	 Jesteśmy	bardzo	wdzięczni	Przy-
jaciołom	 z	 Rosji	 i	 Białorusi	 za	 życzliwe,	
pełne	 serdeczności	 i	 szacunku	 przyjęcie	
naszej	delegacji.	                            (red) 

fot. z arch. MIasta Łuchowica

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
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W dniach 1-4 sierpnia 2013 r. na zapro-
szenie Burmistrza Telsiai - miasta part-
nerskiego Mińska Mazowieckiego, de-
legacja z naszego Miasta wzięła udział  
w obchodach 600-lecia Chrztu Żmudzi.

	 W	uroczystościach	udział	wzięli	
również	 przedstwiciele	Austrii,	 Niemiec,	
Rosji,	Białorusi	i	Czech,	tłumy	wiernych,	
jak	 również	 hierarchowie	 kościoła,	 pry-
mas	Węgier	kard.	Pétera	Erdő	 jako	 spe-
cjalny	wysłannik	Watykanu	 i	przedstawi-
ciele	duchowieństwa.
	 Obecne	 były	 też	 władze	 Litwy.	
Prezydent	Dalia	Grybauskaitė	gratulowa-

ła	 Żmudzinom	 tej	 pięknej	 rocznicy,	 za-
znaczając,	że	Litwa,	przyjmując	chrzest,	
zrobiła	 ogromny	 krok	 w	 kierunku	 Euro-
py.	Na	 uroczystej	 akademii,	 która	miała	
miejsce	 w	 Telszańskim	 teatrze,	 udział	
wzięli	 i	 złożyli	pozdrowienia	premier	Al-
girdas	Butkevičius	oraz	marszałek	Sejmu	
Vydas	 Gedvilas.	 Przedstawiciele	 Sejmu	
oraz	głowa	państwa	uczestniczyli	później	
we	Mszy	świętej.
	 Na	 obchodach	 600	 roczni-
cy	 chrztu	 Żmudzi	 nie	 zabrakło	 również	
przedstawicieli	 Wileńszczyzny.	 Na	 za-
proszenie	Biskupa	w	Telszach	Jonasa	Bo-
ruty	oraz	mera	 samorządu	Telszańskiego		

Vytautasa	Kleivy	przybyli	przewodniczący	
Akcji	Wyborczej	Polaków	na	Litwie,	euro-
deputowany	Waldemar	Tomaszewski	oraz	
mer	 rejonu	wileńskiego,	wiceprzewodni-
cząca	AWPL	Maria	Rekść.
	 Litewski	 region	 Żmudź,	 zwana	
„ostatnią	ziemią	pogan	w	Europie”,	przy-
jęła	 chrzest	w	1413	 r.	Chociaż	Żmudzini	
jako	ostatni	w	Europie	przyjęli	chrześci-
jaństwo	–	prawie	ćwierć	wieku	po	chrzcie	
Litwy	 –	dziś	 są	uznawani	za	bardzo	wie-
rzącą	grupę	litewskiego	społeczeństwa.

 (red) 
fot. z arch. UM MM

TELSIAI 2013
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
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Mińszczanie upamiętnili 17 sierpnia b.r. 
93. rocznicę zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej z 1920, zwanej „Cudem nad 
Wisłą”. 
	 W	 uroczystościach	 uczestniczy-
li:	 posłanka	 Krystyna	 Pawłowicz,	 z-ca	
Burmistrza	 Krzysztof	 Michalik,	 Starosta	
Miński	Antoni	 Jan	Tarczyński,	Wójt	Gmi-
ny	 Mińsk	 Mazowiecki	Antoni	 Janusz	 Pie-
choski,	 radni,	 kombatanci,	 żołnierze,	
policja,	przedstawiciele	straży	pożarnej,	
przedstawiciele	mińskich	szkół,	miejskich	

i	powiatowych	jednostek	organizacyjnych	
oraz	mieszkańcy	miasta.
	 Obchody	 rozpoczęły	 się	 Mszą	
Świętą	 w	 intencji	 Ojczyzny.	 Następnie	
kompania	honorowa	i	poczty	sztandarowe	
w	asyście	Miejskiej	Orkiestry	Dętej	prze-
maszerowały	pod	Pomnik	Niepodległości.
	 Po	 okolicznościowych	 przemó-
wieniach	pod	pomnikiem	złożono	kwiaty,	
odczytano	apel	poległych,	a	pamięć	żoł-
nierzy	uczczono	salwą	honorową.	

(red) 
fot. z arch. UM  MM

Z	ŻYCIA	MIASTA

17 SIERPNIA 2013 
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DOŻYNKI DIECEZJALNE 2013

W	niedzielę,	25	sierpnia	uroczysta	Eucha-
rystia	sprawowana	przez	Arcybiskupa	Hen-
ryka	Hosera	wraz	z	kilkunastoma	kapłana-
mi	dekanatu	Diecezji	Warszawsko-Praskiej	
zainaugurowała	 Dożynki	 Diecezjalno-Po-
wiatowo-Gminne	w	Mińsku	Mazowieckim.	
	 Pasterza	 Diecezji,	 parlamenta-
rzystów,	przedstawicieli	władz	wojewódz-
kich,	 powiatowych	 i	 gminnych	 oraz	 licz-
nie	zgromadzonych	rolników	i	wszystkich	
przybyłych	 powitali	 Marcin	 Jakubowski	
–	Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki,	An-
toni	Jan	Tarczyński	-	Starosta	Miński	oraz	
Antoni	 Janusz	 Piechoski	 	 -	 Wójt	 Gminy	
Mińsk	Mazowiecki.
	 Po	 Mszy	 Świętej	 rozstrzygnięty	
został	 konkurs	 na	najpiękniejszy	wieniec	
dożynkowy,	 którym	 okazało	 się	 dzieło	
przedstawicieli	Ładzynia.
	 Poszczególne	 gminy	 przygoto-
wały	 stoiska,	 przy	 których	 prezentowały	
dorobek	 ludowy	 i	 kulinarny.	 Uczestnicy	
dożynek	z	podziwem	oglądali	małe	dzieła	
sztuki	 ludowej.	 Nie	 zabrakło	 także	 wy-
stawy	 płodów	 rolnych,	 konkursów	 oraz	
koncertów.	 Na	 scenie	 zaprezentowali	
się:	 Zespół	 Kameralny	 Miejskiej	 Szkoły	
Artystycznej	 pod	 kierunkiem	 Wenantego		
Macieja	Domagały	 i	 Romana	Wachowicza	
z	koncertem	„Plon	niesiemy,	plon”,	grupa	
Silk	Queen	przypomniała	przeboje	nieza-
pomianego	Frediego	Mercury,	a	Stowarzy-
szenie	 Teatralne	 „Pod	 Górkę”	 wystąpiło	
ze	spektaklem	„Gwiazdy	przedwojennych	
kabaretów”.	 Na	 ludowo	 zagrali	 Tama-
rysze,	 a	 Dożynki	 zakończył	 występ	 Kasi		
Dereń	z	Zespołem.	Wokalistka	jest	laure-
atką	programu	„The	Voice	of	Poland”.

(red) 
fot. z arch. UM  MM
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Z	ŻYCIA	MIASTA

2 lipca b.r. w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim Burmistrz Marcin Jakubowski gościł władze gmin powiatu miń-
skiego. Okazją do spotkania był XI Konwent Wójtów i Burmistrzów, na który przybyli wszyscy włodarze z starostą mińskim 
włącznie. 

 Szeroki	 przekrój	 tematów	 porusza-
nych	na	posiedzeniu	zawiązywał	wiele	me-
rytorycznych	 dyskusji.	 Rozmawiano	 m.in.	
o	potrzebie	skrócenia	 terminów	remontów	
dróg	powiatowych	po	sezonie	zimowym,	za-
kupie	zbiorowym	energii	elektrycznej,	 czy	
o	zmianach	prawnych	dotyczących	uwarun-
kowań	budowy	urządzeń	podziemnych.	
	 Poruszono	 też	 kwestię	 usta-
wy	 Prawo	 wodne	 i	 Prawo	 budowlane	
w	 odniesieniu	 do	 zmiany	 stanu	 wody		
w	 gruncie.	 Burmistrz	 Marcin	 Jakubowski	
przedstawił	zebranym	wójtom	i	burmistrzom	
swój	pomysł	na	wspieranie	modelu	rodziny	
wielodzietnej	 poprzez	 wprowadzenie	 in-
strumentu,	jakim	będzie	program	„Rodzin-
ny	Mińsk”	pomyślnie	uchwalony	na	czerwco-
wej	sesji	Rady	Miasta.	Przykładem	dobrych	
rozwiązań	w	polityce	prorodzinnej	są	dzia-
łania	prowadzone	w	gminie	Mrozy,	o	czym		
w	 swoim	 wystąpieniu	 mówił	 wójt		
Dariusz	 Jaszczuk,	 wspominając	 przy	 tym		
o	 prestiżowym	 wyróżnieniu	 w	 konkursie	
„Dobry	Klimat	dla	Rodziny”,	jakie	z	rąk	Pre-
zydenta	RP	wójt	odebrał	dla	swojej	gminy.

W	związku	z	tym,	że	w	wakacje	na	terenie	miasta	przeważały	temperatury	przekraczające	30°C,	aby	ulżyć	mińszczanom	w	tym	
trudnym	okresie	Burmistrz	Miasta		zdecydował	o	ustawieniu		na	placu	Stary	Rynek	kurtyny	wodnej,	dzięki	której	wielu	mieszkańców	
naszego	miasta	mogło	schłodzić	się	w	okresie	największych	upałów.	Kurtyna	cieszyła	się	dużą	popularnością	szczególnie	wsród	dzieci	
i	młodzieży.																																																																																																																																															(red) fot. z arch. UM MM

Wodna	kurtyna	na	upały

XI	Konwent	Wójtów	i	Burmistrzów	Powiatu	Mińskiego
 

(red) fot. z arch. UM MM
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Z	ŻYCIA	MIASTA

Nawet pogoda dostroiła się do środo-
wych, 21 sierpnia, krótkich obchodów 
upamiętniających likwidację getta ży-
dowskiego w Mińsku Mazowieckim. 
Padający deszcz sprawiał wrażenie 
„płaczącego nieba” nad bezmiarem 
tragedii, która siedemdziesiąt jeden lat 
temu dotknęła mieszkańców miasta nad 
Srebrną, winnych pozostawać w tym 
miejscu odosobnienia. 
 O	 ich	 smutnym	 losie	 pamiętali	
uczestnicy	 uroczystości	 przybyli	 na	miń-
ski	 cmentarz	 żydowski	 znajdujący	 się		
u	 zbiegu	 ulic	 1	 Pułku	 Lotnictwa	Myśliw-
skiego	 „Warszawa”	 i	 Dąbrówki.	 Wśród	
nich	nie	zabrakło	burmistrza	miasta	Mar-
cina	 Jakubowskiego,	 przewodniczącego	
komisji	 oświaty,	 kultury	 i	 sportu	 powia-
tu	 mińskiego	 Daniela	 Milewskiego,	 wi-
ceprzewodniczącej	 Gminy	 Wyznaniowej	
Żydowskiej	w	Warszawie	Grażyny	Majer,	
reprezentantów	 społeczności	 żydowskiej	
oraz	przedstawicieli	prasy	lokalnej	i	orga-
nizacji	 pozarządowych.	Wszyscy	 oni	wy-
słuchali	kilku	utworów	wykonanych	przez	
przybyłą	 skrzypaczkę	 i	 słów	 modlitwy	
wygłoszonych	przez	jednego	z	gości	tego	
smutnego	wydarzenia.	
	 Środowe	 obchody	 przyniosły	
również	 ze	 sobą	 okolicznościowe	 wy-
stąpienia	 wspomnianych	 już	 burmistrza		
i	 radnego	 powiatu	 mińskiego,	 ponadto	

głos	zabrał	przedsta-
wiciel	posła	na	sejm	
RP	 Łukasza	 Gibały	
-	 Bartosz	 Mendyk.	
Krótką	 uroczystość	
zakończyło	 złożenie	
wiązanek	 kwiatów		
i	 postawienie	 zapa-
lonych	 lampek	 pod	
pomnikiem	 usta-
wionym	 na	 mińskim	
kirkucie.	Warto	pod-
kreślić,	że	tegorocz-
ne	upamiętnienie	 li-
kwidacji	 getta	 stało	
się	 również	 okazją	
do	 zorganizowania	

kolejnej	 w	 historii	 miasta	 nad	 Srebrną	
akcji	sprzątania	cmentarza.	Na	stosowny	
apel	ogłoszony	przez	Towarzystwo	Przyja-
ciół	Mińska	Mazowieckiego	odpowiedziało	
kilkanaście	osób,	dzięki	którym	przedsię-
wzięcie	 to	 przeprowadzono	 w	 niedzielę	
18	sierpnia.	W	jego	wyniku	z	tego	terenu	
zniknęła	znakomita	większość	śmieci.	Co	

ciekawe	w	 ich	 zestawie	 znalazło	 się	 za-
równo	 ponad	 sto	 różnej	 maści	 butelek,	
jak	 i	 monitor	 komputerowy,	 materace,	
elementy	 odzieży.	 Dodatkowo	 usunięto	
z	pomnika	znajdujące	się	na	nim	napisy.	

Nie	zapomnieli	o	tragedii
Niedzielne	 sprzątanie	 stało	 się	 także	 po	
raz	 kolejny	 okazją	 do	 wysunięcia	 wnio-
sku	 dotyczącego	 ogrodzenia	 cmentarza.	
Dwa	dni	później,	we	wtorek	20	sierpnia,	
uczniowie	7	–	19	Ochotniczego	Hufca	Pracy	
w	Mińsku	Mazowieckim	Kamil	Najmrodz-
ki,	Kamil	Biernacki,	Piotr	Sęktas	 i	 Jakub	
Przybysz	pracujący	pod	okiem	rzemieślni-
ka	naprawili	zniszczoną	bramę	wejściową	
prowadzącą	na	miejsce	spoczynku	miesz-
kańców	Mińska	Mazowieckiego	narodowo-
ści	 żydowskiej.	 Zakres	 prac	 obejmował	
wizję	 lokalną,	 sporządzenie	 wymiarów	
zniszczonych	elementów	bramy,	przycię-
cie	szesnastu	listew,	nawiercenie	otworów		
i	przymocowanie	desek	do	szkieletu	bra-
my	oraz	pomalowanie	jej	jednego	skrzy-
dła.	W	międzyczasie	część	terenu	cmen-
tarza	 została	 również	 uporządkowana	
przez	 przybyłych	 ogrodników.	 Solidarne	
zaangażowanie	 różnych	 osób	 pozwoliło	
uporządkować	 to	 miejsce	 jakże	 ważne	
dla	historii	Mińska	Mazowieckiego.

Tomasz Adamszak
 fot. Eugeniusz Karpiński

W dniu 24 czerwca 2013 roku miesz-
kanka Mińska Mazowieckiego Pani Jani-
na Wytrykowska obchodziła podwójną 
uroczystość: imieniny oraz Jubileusz 
100- lecia urodzin.
	 Z	tej	okazji	Jubilatkę	odwiedzili	
Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	Marcin	
Jakubowski,	zastępca	Kierownika	Urzędu	
Stanu	Cywilnego	Magdalena	Zagórska	oraz	
przedstawiciele	 Zakładu	 Ubezpieczeń	
Społecznych	w	Mińsku	Mazowieckim.

	 Wszyscy	złożyli	gratulacje	z	oka-
zji	tak	pięknego	Jubileuszu	oraz	serdecz-
ne	życzenia	zdrowia,	nieustannej	pogody	
ducha	 i	 jak	 najwięcej	 dni	 spędzonych	
wspólnie	z	rodziną.
	 Uroczystość	przebiegała	w	miłej	
atmosferze,	 podczas	 której	 oczywiście	
nie	mogło	zabraknąć	kwiatów,	wspaniałe-
go	tortu	oraz	wspomnień	Dostojnej	Jubi-
latki.	

(red) fot. z arch. UM MM

Jubileusz	100–lecia	urodzin
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Business Week  Mińsk Mazowiecki to 
część programu Fundacji Washington 
Business Week, realizowanego w Polsce 
już od kilku lat w ramach współpracy 
miast partnerskich. 
	 Celem	sześciodniowych	warszta-
tów	 organizowanych	 przez	 nasze	miasto	
(30.06.-	5.07.2013r.)	była	nauka	przedsię-
biorczości	i	umiejętności	autoprezentacji	
w	oparciu	o	doświadczenie	największych	
amerykańskich	korporacji.	
	 Projekt	 zakładał	 umieszczenie	
uczestników	 w	 symulowanym	 środowi-
sku	firmy,	gdzie	realizowane	są	działania	
wynikające	 z	 rzeczywistej	 problematyki	

To hasło było głównym tematem spotka-
nia z przedsiębiorcami i innymi osoba-
mi odpowiedzialnymi za przestrzeganie 
zasad sprzedaży alkoholu na terenie 
naszego miasta.
	 W	sprawie	ograniczenia	dostępu	
do	alkoholu	osobom	niepełnoletnim,	nasi	
przedsiębiorcy	chętnie	podejmują	współ-

pracę	 z	 Miejska	 Komisją	 Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych.	W	omawianym	
spotkaniu,	 które	 odbyło	 się	 25	 czerwca	
b.r.	w	Urzędzie	Miasta,	wzięło	udział	91	
osób.
	 Program	spotkania	pozwolił	oso-
bom	uczestniczącym	w	nim,	na	uporząd-
kowanie	 swojej	 wiedzy	 na	 temat	 prze-

biznesowej.	Młodzież	tworzyła	nowe	pro-
dukty	i	wprowadzała	je	na	rynek,	zarzą-
dzała	finansami	i	oceniała	ryzyko.	Zajęcia	
odbywały	się	w	jęz.	angielskim	pod	opie-
ką	kadry	kierowniczej	amerykańskich	firm	
ze	stanu	Washington	takich	jak	Microsoft			
i	Boeing	Company	w	Grębiszewie	pod	Miń-
skiem	Mazowieckim.		 	 	
	 Program	Business	Week	 zakłada		
również	prezentację	efektów	pracy	mło-
dzieży	na	 forum	publicznym	 	w	obecno-
ści	 władz	 oraz	 przedstawicieli	 biznesu,		
a	także	ze	Stanów	Zjednoczonych	i	Polski	
stanowiących	Jury.	

	 W	dniu	5	lipca	w	Miejskim	Domu	
Kultury	miała	miejsce	 uroczysta	 gala	 fi-
nałowa	 podsumowująca	 anglojęzyczne	
warsztaty	 przedsiębiorczości	 -	 Business	
Week	Mińsk	Mazowiecki	2013.	
	 Dziękujemy	za	pomoc	w	organi-
zacji	 warsztatów	 szczególnie	 Stowarzy-
szeniu	„MILA”,	Studium	Języków	Obcych,	
w	Mińsku	Mazowieckim,	Właścicielowi	ho-
telu	„EKWOS”	w	Grębiszewie	i	Partnerowi	
Strategicznemu	firmie	Harper	Hygienics.
	 Więcej	informacji	na	temat	Bu-
siness	Week	na	stronie	www.milamaz.pl.

(red) fot. z arch. UM MM

	 BUSINESS	WEEK	MIŃSK	MAZOWIECKI	2013

pisów	 regulujących	 sprzedaż	 alkoholu		
w	Polsce	oraz	dał	możliwość	pogłębienia	
umiejętności	 asertywnej	 odmowy	 sprze-
daży	alkoholu	nieletniemu	klientowi	oraz	
rozpoznawania	 wieku	 na	 podstawie	 wy-
glądu.

Jadwiga Frelak - Przewodnicząca MKRPA
 fot. z arch. UM MM

Alkohol	–	nieletnim	dostęp	wzbroniony

Z	ŻYCIA	MIASTA
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TEMAT NUMERU

V edycja Festiwalu Himilsbacha, mocno różni się od poprzednich jego odsłon. W tym roku Festiwal będzie trwał aż 
pięć dni. Rozpoczynamy 4 września promocją książki Anny Poppek „Rejs na krzywy ryj”, Jan Himilsbach i jego czasy, 
biografią Jana Himilsbacha, autorka opowie o tym jak powstawała książka i co możemy w niej znaleźć.
 Drugiego dnia, 5 września, Festiwalu odbędzie się wernisaż wystawy „Himilsbach w fotografii Zygmunta Rytki”, na którym 
gośćmi specjalnymi będą: Ernest Bryll – poeta, przyjaciel Himilsbacha, oraz Wanda Wancerz-Gluza – himilsbacholog.
 6 września – trzeci dzień Festiwalu, to dzień srebrnego ekranu. Wieczorem zapraszamy na  pokazy filmów według scenariusza 
Himilsbacha: „Party przy świecach” i „Zabawa w chowanego”. Filmy zobaczymy w kinie letnim na świeżym powietrzu, w trakcie odbę-
dzie się panel dyskusyjny z reżyserami, którzy pracowali z Himilsbachem; gośćmi panelu będą: Janusz Kondratiuk, Marek Piwowski, 
Janusz Zaorski .
 W ofercie Festiwalu, mamy także coś dla prawdziwie kreatywnych, którzy będą mieli okazję wykazać się talentem poetyckim 
w trakcie Happeningu Literackiego – Całe Miasto Pisze Wiersze Na Czacie! Happening odbędzie się 7 września, piecze nad nim będzie 
trzymał Michał Zabłocki. Bezpośrednio po happeningu, rozpocznie się akcja „Cytuj Himilsbacha” - za pomocą szablonów, uczestnicy 
akcji będą mogli nanieść cytaty z Himilsbacha na chodniki miasta.
 Na koniec oczywiście finał - 8 września. Wystąpią: Alamo, Maciej Maleńczuk&Psychodancing, Strachy na Lachy i zespół Dr 
Misio.
  W trakcie finału odbędzie się, jak co roku, wręczenie nagrody w plebiscycie na najlepszego aktora niezawodowego - MONI-
DŁO, oraz konkursu literackiego KAFEL 2013. W jury konkursu zasiądą: Ernest Bryll, Małgorzata Kalicińska, Tomasz Malowaniec oraz 
Dariusz Mól. Statuetkę dla laureata zaprojektuje i wykona prof. Adam Myjak – Rektor Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Trans-
misję z imprezy będziemy mogli obejrzeć w TVP Warszawa. Festiwalowicze, będą mogli zaopatrzyć się w niepowtarzalne pamiątkowe 
przedmioty na Janowym Jarmarku, który będzie umieszczony w pobliżu pola koncertowego.
 Wszystkich fanów Himilsbacha zapraszamy także na najdłuższy Festiwal na świecie Fugazi Festiwal w Warszawie, gdzie,  
1 września, w samo południe, nieopodal sceny głównej na Cyplu Czerniakowskim, odbędzie się projekcja „Rejsu”. Po projekcji zapra-
szamy do naszego festiwalowego namiotu, gdzie będzie można nabyć gadżety z Himilsbachem w roli głównej. 
 Warto nadmienić, że pierwsze sto osób, które zameldują się w kinie plenerowym na Cyplu Czerniakowskim przed projekcją 
filmu, dostanie zaproszenia na rejs po Wiśle. W trakcie  odbędzie się spotkanie z rejsowym kaowcem – Stanisławem Tymem. Kolejne 
sto osób dostanie karnety na cały Festiwal Fugazi! Zapraszamy!
Plakat promujący Festiwal zaprojektował Andrzej Pągowski.
 Szczegółowy harmonogram imprezy już wkrótce na naszej stronie www.festiwalhimilsbacha.pl oraz na facebooku 
pod adresem www.facebook.com/mdkmmz. 
 Zapraszamy do odwiedzania naszych stron, wkrótce ruszy wiele akcji konkursowych. Bądźcie czujni.

Organizatorzy
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Uznając za ważne działania na 
rzecz mińskich rodzin wielo-
dzietnych, szczególnie w obliczu 
narastającego niżu demograficz-
nego oraz mając na uwadze wy-
siłek, jaki rodziny wielodzietne 
wkładają w wychowanie miesz-
kańców Mińska Mazowieckie-
go, w czerwcu b. r. Rada Miasta 
Mińsk Mazowiecki uchwaliła Pro-
gram „Rodzinny Mińsk”. 
	
Cele programu:

•	 tworzenie	 dobrych	 warunków	 dla	
życia	 i	 rozwoju	 rodziny	 wielodziet-
nej,
•	promowanie	modelu	rodziny	wielo-
dzietnej	 i	 pozytywnego	 jej	wizerun-
ku,
•	wzmacnianie	rodziny	wielodzietnej	
i	przeciwdziałanie	jej	wykluczeniu,
•	 wyrównanie	 szans	 rozwojowych		
i	 życiowych	 dzieci	 i	młodzieży	 z	 ro-
dzin	wielodzietnych,
•	 uwzględnianie	 zasady	 tworzenia	
przyjaznej	 przestrzeni	 dla	 rodzin		
z	dziećmi	jako	priorytetowej	w	dzia-
łaniach	władz	Miasta.
Członkowie	 Rodzin	 uprawnieni	 do	
korzystania	 z	 Programu	 „Rodzinny	

Mińsk”	 otrzymają	 imienną	 Mińską	
Kartę	Dużej	Rodziny	z	unikalnym	nu-
merem	 i	 okresem	 ważności.	 Karty	
te	 okazane	wraz	 z	 dokumentem	po-
twierdzającym	tożsamość	(dokument	
ze	 zdjęciem)	 będą	 uprawniały	 do	
korzystania	 z	 ulg	w	miejskich	 insty-
tucjach	oraz	u	tych	przedsiębiorców,	
którzy	złożą	deklarację	przystąpienia	
do	Programu.

KOMU PRZYSŁUGUJE MIŃSKA KARTA 
DUŻEJ RODZINY

Program	 dotyczy	 mińskich	 rodzin	
wielodzietnych	 (w	 tym	 rodzin	 za-
stępczych),	 zamieszkałych	 w	 Mińsku	
Mazowieckim,	 bądź	 wskazujących	 w	
zeznaniu	 podatkowym	 Miasto	 Mińsk	
Mazowiecki	 jako	miejsce	zamieszka-
nia,	 prowadzących	 wspólne	 gospo-
darstwo	domowe	z	minimum	trojgiem	
dzieci	do	ukończenia	18	roku	życia	lub	
do	24	roku	życia	w	przypadku	dziecka	
kontynuującego	 naukę,	 niezależnie	
od	ich	sytuacji	materialnej.
Karta	 ważna	 jest	 z	 dokumentem	 ze	
zdjęciem	 potwierdzającym	 tożsa-
mość	 uprawnionego.	 Dla	 osób	 nie-
letnich	dokumentem	takim	może	być	
legitymacja	szkolna.	
Dzieci	nie	objęte	obowiązkiem	szkol-

nym	mogą	korzystać	z	karty	wyłącz-
nie	 w	 obecności	 rodzica	 /	 opiekuna	
prawnego.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE MIŃSKA 
KARTA DUŻEJ RODZINY

Rodziny wielodzietne mogą liczyć 
na ulgi:
1)	w	wysokości	50%	od:
a)	 ceny	 biletu	 wstępu	 na	 imprezy		
i	zajęcia	organizowane	przez	Miejski	
Dom	Kultury	w	Mińsku	Mazowieckim,
b)	ceny	biletu	wstępu	na	basen	i	 lo-
dowisko	 Miejskiego	 Ośrodka	 Sportu		
i	Rekreacji	w	Mińsku	Mazowieckim,
c)	 ceny	 biletu	 wstępu	 na	 imprezy		
i	zajęcia	organizowane	przez	Muzeum	
Ziemi	Mińskiej,
d)	 ceny	 biletu	 wstępu	 na	 imprezy		
i	zajęcia	organizowane	przez	Miejską	
Bibliotekę	Publiczną	w	Mińsku	Mazo-
wieckim,
2)	 w	 wysokości	 25%	 w	 opłacie	 za	
świadczenia	 miejskich	 (samorzą-
dowych)	 przedszkoli	 w	 zakresie	
przekraczającym	 podstawę	 progra-
mową.	 Ulga	 przysługuje	 rodzinie,	
która	 reguluje	 na	 bieżąco	 opłaty	 za	
świadczenia	 przedszkola	 miejskiego		
w	 zakresie	 przekraczającym	 podsta-
wę	programową,

MIŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
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Dodatkowo	 rodziny	 wielodzietne	
mogą	skorzystać	z	dopłaty	w	wysoko-
ści	20%	miesięcznie	do	opłat	za	gospo-
darowanie	odpadami	komunalnymi.

Dzieci	 z	 rodzin	wielodzietnych	 będą	
traktowane	preferencyjnie	przy	zapi-
sach	do	miejskich	przedszkoli.

Ponadto	 rodziny	 wielodzietne	 mogą	
korzystać	 z	 ulg,	 które	 zaoferują	
przedsiębiorcy	i	instytucje	działające	
na	terenie	miasta	Mińsk	Mazowiecki.	
Informacja	 o	 podmiotach	 i	 instytu-
cjach,	które	przystąpią	do	Programu	
oraz	o	zakresie	i	wysokości	ulg	stoso-
wanych	przez	nie	dla	członków	rodzin	
wielodzietnych	 będzie	 publikowana	
na	stronnie	internetowej	Miasta	oraz	
w	gazecie	samorządowej	MIM.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ MIŃSKĄ 
KARTĘ DUŻEJ RODZINY

W	celu	otrzymania	 karty	dla	upraw-
nionych	 członków	 rodziny	 –	 rodzic	 /	
opiekun	 prawny	 składa	 w	 Urzędzie	
Miasta	przy	ul.	Konstytucji	 3	Maja	1	
w	 Mińsku	 Mazowieckim,	 pokój:	 215	
wypełniony	i	podpisany	wniosek.	Przy	
składaniu	 wniosku,	 wnioskodawca	
okazuje	 oryginały	 dokumentów	 po-
twierdzające	istnienie	rodziny	wielo-
dzietnej.

Wnioski	o	wydanie	Kart	obejmujących	
okres	ważności	od	dnia	1	październi-
ka	2013	roku	do	dnia	31	grudnia	2014	
roku	 będą	 przyjmowane	w	 Urzędzie	
Miasta	od	dnia	1	września	2013	roku.	
Wniosek	dostępny	jest	na	stronie	in-
ternetowej:	www.minsk-maz.pl.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁA-
DANIU WNIOSKU

Przy	 składaniu	wniosku	wnioskodaw-
ca	 załącza	 oświadczenie	 o	 złożeniu	
deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	go-
spodarowanie	 odpadami	 komunalny-
mi	oraz	okazuje	oryginały	dokumen-
tów	potwierdzające	istnienie	rodziny	
wielodzietnej,	tj.:

1)	w	przypadku	osób	zameldowanych	
na	 pobyt	 stały	 poza	 miastem	 Mińsk	
Mazowiecki	 –	 pierwszą	 stronę	 rozli-
czenia	podatkowego	w	Urzędzie	Skar-
bowym	w	Mińsku	Mazowieckim	za	rok	
poprzedzający	rok	składania	wniosku	
oraz	dokument	tożsamości;
2)	w	przypadku	dzieci	do	6	roku	życia	
urodzonych	poza	miastem	Mińsk	Ma-
zowiecki	–	akt	urodzenia;
3)	w	przypadku	dzieci	w	wieku	szkol-
nym	–	aktualną	legitymację	szkolną;
4)	w	przypadku	studentów	do	24	roku	
życia	–	legitymację	studencką	lub	za-
świadczenie	z	uczelni	potwierdzające	
status	studenta;
5)	 w	 przypadku	 rodzin	 zastępczych	
lub	opiekuna	prawnego	–	prawomoc-
ne	orzeczenie	o	ustanowieniu	rodziny	
zastępczej	 lub	ustanowieniu	opieku-
na	prawnego.

Oświadczenie	 o	 złożeniu	 deklaracji	
o	wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowa-
nie	odpadami	komunalnymi	dostępne	
jest	 na	 stronie	 internetowej:	 www.
minsk-maz.pl.

KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ MIŃSKĄ 
KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Wniosek	rozpatrywany	będzie	w	ciągu	
miesiąca	od	daty	jego	złożenia	wraz	z	
wymaganymi	dokumentami.
Przy	odbiorze	Kart	uprawniony	otrzy-
ma	aktualny	katalog	przysługujących	
ulg	i	zwolnień.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY 
LUB ZNISZCZENIA MIŃSKIEJ KARTY 
DUŻEJ RODZINY

W	przypadku	utraty	 lub	uszkodzenia	
Karty,	 właściciel	 Karty	 lub	 rodzic/	
opiekun	prawny	jest	zobowiązany	do	
niezwłocznego	zawiadomienia	o	 tym	
fakcie	Urząd	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	
wraz	z	prośbą	o	wyrobienie	duplikatu	
Karty.

Każdy,	 kto	 utracił	 Kartę	 lub	 ją	
uszkodził	 otrzyma	 duplikat	 Karty	 po	
uprzednim	uiszczeniu	opłaty	w	wyso-
kości	10	zł	na	rachunek	Urzędu	Mia-
sta	Mińsk	Mazowiecki	przelewem	lub		
w	kasie	Urzędu	Miasta.

PRZEDŁUŻENIE KARTY

Wydana	 Karta,	 po	 upływie	 terminu	
ważności	 może	 być	 przedłużona	 na	
kolejny	rok.	Warunkiem	przedłużenia	
ważności	Karty	jest	złożenie	w	Urzę-
dzie	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	wniosku	
oraz	 przedłożenie	 dokumentów,	 po-
twierdzających	istnienie	rodziny	wie-
lodzietnej.	Pracownik	Urzędu	Miasta	
dokonuje	 weryfikacji	 dokumentów		
i	po	potwierdzeniu	uprawnień	nakle-
ja	 na	 Karty	 hologram	 z	 nadrukowa-
nym	okresem	ważności.

Ważność	Karty	można	przedłużyć	nie	
wcześniej	niż	3	miesiące	przed	koń-
cem	okresu	ważności	Karty.

W	przypadku	wygaśnięcia	uprawnień	
do	posiadania	Karty,	jej	właściciel	lub	
rodzic/	opiekun	prawny	jest	zobowią-
zany	zwrócić	Kartę	do	Urzędu	Miasta	
Mińsk	Mazowiecki.

WZÓR KARTY DUZEJ RODZINY
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Szanowni Państwo,
Uznając	za	ważne	działania	na	rzecz	miń-
skich	rodzin	wielodzietnych,	szczególnie
w	 obliczu	 narastającego	 niżu	 demogra-
ficznego	oraz	mając	na	uwadze	wysiłek,	
jaki	rodziny	wielodzietne	wkładają	w	wy-
chowanie	mieszkańców	Mińska	Mazowiec-
kiego,	w	czerwcu	b.	r.	Rada	Miasta	Mińsk	
Mazowiecki	uchwaliła	Program	„Rodzinny	
Mińsk”.	

Program	 dotyczy	 mińskich	 rodzin	 wielo-
dzietnych	 z	 trojgiem	 lub	 większą	 liczbą	
dzieci	 	w	wieku	do	18	 lub	24	 lat	 (jeżeli	
dziecko	jeszcze	uczy	się	lub	studiuje).
Miasto	 Mińsk	 Mazowiecki	 oferuje	 tym	
rodzinom	 ulgi	 w	 wysokości	 50%	 do	 cen	
biletów	wstępu	na	 imprezy	 i	 zajęcia	or-
ganizowane	 przez	 Miejski	 Dom	 Kultury,	
Muzeum	 Ziemi	Mińskiej	 oraz	Miejską	 Bi-
bliotekę	Publiczną,	50%	ulgi	do	cen	bile-
tów	wstępu	na	 basen	 	 i	 lodowisko	Miej-
skiego	 Ośrodka	 Sportu	 i	 Rekreacji,	 25%	
ulgi	 w	 opłacie	 za	 świadczenia	miejskich	
(samorządowych)	 przedszkoli	w	 zakresie	
przekraczającym	 podstawę	 programową	
oraz	dopłatę	do	opłat	za	gospodarowanie	
odpadami	komunalnymi.
	 Zwracam	się	do	Państwa	z	pro-
pozycją	 przystąpienia	 do	 Programu	 „Ro-
dzinny	 Mińsk”	 i	 zaoferowania	 zniżek	 na	
swoje	produkty	i	usługi.	Przystępując	do	

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO PRZEDSIĘBIORCÓW

Programu	w	szczególności	Państwo	zyska-
cie:
•	stworzycie	pozytywny	wizerunek	swojej	
firmy	jako	przyjaznej	rodzinie,
•	zyskacie	nowych,	stałych	klientów,
•	prawo	do	 informowania	o	 swoim	part-
nerstwie	i	o	zakresie	zadeklarowanych	ulg	
we	własnych	materiałach	informacyjnych	
i	promocyjnych,	a	także	w	miejscach	pro-
wadzenia	działalności,
•	 na	 stronie	 internetowej	 Miasta	 Mińsk	
Mazowiecki,	w	gazecie	samorządowej	MIM	
oraz	w	materiałach	informacyjnych	doty-
czących	tego	Programu	zostanie	zamiesz-
czona	informacja	o	Państwa	partnerstwie	
w	Programie	„Rodzinny	Mińsk”.
	 Państwa	 udział	 w	 Programie	
przyczyni	 się	 do	 wzmocnienia	 rodzi-
ny	 wielodzietnej	 oraz	 wpłynie	 na	 pro-
rodzinny	 wizerunek	 mińskiego	 biznesu	
oraz	Mińska	Mazowieckiego.	Partnerstwo		
w	Programie	 to	 nie	 tylko	wspieranie	 ro-
dzin	wielodzietnych,	ale	również	uzasad-
niona	ekonomicznie	decyzja	biznesowa.
	 Aby	 stać	 się	 partnerem	 należy	
wypełnić	 i	 dostarczyć	 do	 Urzędu	 Miasta	
przy	 ul.	 Konstytucji	 3	 Maja	 1	 w	 Mińsku	
Mazowieckim	deklarację	przystąpienia	do	
Programu	 „Rodzinny	 Mińsk”.	 Deklaracja	
dostępna	 jest	 na	 stronie	 internetowej:	
www.minsk-maz.pl.

Członkowie	 Rodzin	
uprawnieni	 do	 ko-
rzystania	 z	 Pro-
gramu	 „Rodzinny	
Mińsk”	będą	posia-
dali	 imienną	Mińską	Kartę	Dużej	Rodziny		
z	unikalnym	numerem	i	okresem	ważno-
ści.	Karty	te	okazane	wraz	z	dokumentem	
potwierdzającym	 tożsamość	 (dokument	
ze	 zdjęciem)	 będą	 uprawniały	 do	 ko-
rzystania	 z	 ulg	w	miejskich	 instytucjach	
oraz	u	tych	przedsiębiorców,	którzy	złożą	
deklarację	 przystąpienia	 do	 Programu.	
Każdy	 przedsiębiorca	 będący	 partnerem	
Programu	otrzyma	wzór	karty	oraz	infor-
mację	o	aktualnej	liczbie	wydanych	kart.
	 Liczę,	 że	 przyjmą	 Państwo		
z	aprobatą	propozycję	udziału	w	Progra-
mie	 na	 rzecz	mieszkańców	Miasta	Mińsk	
Mazowiecki.
	 Szczegółowe	 informacje	 można	
uzyskać	 pod	 numerem	 telefonu:	 25	 759	
53	33,	mailowo:	sandra.galazka@ummin-
skmaz.pl	 oraz	 w	 Urzędzie	 Miasta	 przy		
ul.	Konstytucji	3	Maja	1	w	Mińsku	Mazo-
wieckim	pokój	215.
	 Program	 „Rodzinny	 Mińsk”	 do-
stępny	jest	na	stronie	internetowej:	

www.minsk-maz.pl

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski
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ul.	Konstytucji	3-go	Maja	1
05-300	Mińsk	Mazowiecki

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

boi@umminskmaz.pl,	
sekretariat@umminskmaz.pl

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

URZĄD MIASTA  MIŃSK MAZOWIECKI
Godziny pracy Urzędu Miasta: 
poniedziałki,	wtorki	i	czwartki	
w	godz.	od	8.00	do	16.00,	

w	środy	w	godz.	od	8.00	do	17.00	
w	piątki	w	godz.	od	8.00	do	15.00	
Kasa Urzędu Miasta czynna jest:
w	poniedziałki,	wtorki	i	czwartki	

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

RZĄDOWY	PROGRAM	POMOCY	UCZNIOM	W	2013	r.
„WYPRAWKA SZKOLNA”

Dofinansowanie mogą uzyskać:
-	uczniowie	klasy	 I	szkoły	podstawowej	pochodzący	z	rodzin,	w	których	
dochód	na	członka	rodziny	nie	przekracza	kwoty	539	zł	netto	miesięcznie	
(art.5	ust.1	ustawy	z	dnia	28	 listopada	2003	 r.	o	 świadczeniach	 rodzin-
nych),

-	uczniowie	klas	 II-III	 i	V	szkoły	podstawowej,	klasy	 II	 szkoły	ponadgim-
nazjalnej:	 zasadniczej	 szkoły	 zawodowej,	 liceum	 ogólnokształcącego		
i	technikum	pochodzący	z	rodzin,	w	których	dochód	na	członka	rodziny	
nie	przekracza	kwoty	456	zł	netto	miesięcznie	(art.8	ust.1	pkt.2	ustawy		
z	dnia	12	marca	2004	r.	o	pomocy	społecznej),

-	 uczniowie	 klas	 I-III	 i	 V	 szkoły	podstawowej,	 klasy	 II	 szkoły	ponadgim-
nazjalnej:	 zasadniczej	 szkoły	 zawodowej,	 liceum	 ogólnokształcącego		
i	 technikum,	 w	 których	 dochód	 na	 członka	 rodziny	 przekracza	 kwotę		
456	zł,	a	w	rodzinie	występuje	szczególna	sytuacja	życiowa,	np.	bezrobo-
cie,	sieroctwo,	niepełnosprawność,	długotrwała	lub	ciężka	choroba,	prze-
moc,	bezradność	w	sprawach	opiekuńczych,	potrzeba	ochrony	macierzyń-
stwa,	alkoholizm	lub	narkomania,	itp.	(art.	7	ustawy	z	dnia	12	marca	2004	r.		
o	pomocy	społecznej),

-	 uczniowie	 słabowidzący,	 niesłyszący,	 z	 upośledzeniem	 umysłowym		
w	 stopniu	 lekkim,	 z	 upośledzeniem	 umysłowym	 w	 stopniu	 umiarkowa-
nym	lub	znacznym	oraz	uczniowie	z	niepełnosprawnościami	sprzężonymi,		
w	przypadku	gdy	jedną	z	niepełnosprawności	jest	niepełnosprawność	wy-
mieniona	wyżej,	posiadający	orzeczenie	o	potrzebie	kształcenia	specjal-
nego,	o	którym	mowa	w	art.	71b	ust.		3	ustawy	z	dnia	7	września	1991r.	
o	systemie	oświaty,	pobierający	naukę	w	szkołach	dla	dzieci	i	młodzieży,			

																																														bez	względu	na	sytuację	materialną	i	życiową.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2013/2014 

w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2013 roku.

Wnioski	 rodziców	 ucznia	 o	 dofinansowanie	 oraz	 szczegółowe	warunki	 udzielania	 pomocy	 -	 do	 pobrania		
na	stronie	internetowej	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	www.minsk-maz.pl	w	zakładce	oświata	lub	w	sekretaria-
tach	szkół.

GAZETA	 	 SAMORZĄDOWA	 MIM;	 Wydawca:	 Samorząd	 Miasta	 Mińsk	 Mazowiecki.	 Adres	 Gazety:	 05-300	 Mińsk	 Mazowiecki,		
ul.	Konstytucji	3-go	Maja	1,	pok.	202,	tel.		(25)	759		53	31,	fax		(025)	758	40	25,	e-mail:info@umminskmaz.pl.	Skład:	Piotr	Wojciechowski.	
Grafika	na	okładce	gazety	-	Andrzej	Pągowski.	Fot.	z	archiwum	Urzędu	Miasta.	Druk:	Zakłady	Graficzne	„TAURUS”		Roszkowscy	Sp.	z	o.o.,	
Kazimierów,	ul.	Zastawie	12,	05-074	Halinów,	tel.	(22)	760	41	64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
 Dowody osobiste wydane w 2003 roku tracą ważność w tym roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane 
osobom niepełnoletnim w 2008 roku.

 Dowody osobiste są wydawane osobom pełnoletnim na okres 10 lat. Natomiast dowody osobiste dla osób które nie 
ukończyły 18 roku życia ważne są 5 lat od daty wydania. Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. 
Data, do kiedy dokument pozostaje ważny jest określona w prawym dolnym rogu dowodu osobistego, pod informacją  o serii 
i numerze.

Wniosek o wymianę dowodu osobistego trzeba złożyć w swoim urzędzie 30 dni przed upływem 
terminu jego ważności.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć następujące dokumenty:
-      odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawierały małżeństwa;
-      odpis skrócony aktu małżeństwa;
-      dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wnio-
sek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę  
w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisu aktu stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowo-
dzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy lub dokumenty te zostały sporządzone  
w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Obecnie dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa. Nie załatwimy 
żadnych spraw w urzędzie czy na poczcie,  możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu 
ratalnego. Nieważny dowód osobisty nie uprawnia również do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jednocześnie informuję, że dowód osobisty wydany osobie, która w dniu składania wniosku ukończyła 65 rok życia, jest ważny 
na czas nieoznaczony.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.z 2006r., Nr 139, poz. 993 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania 

dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009r., Nr 47, poz. 384 ze zm.).

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich

 Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego dla obywateli polskich i cudzoziemców
 
 Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1407) z dniem 31 grudnia 2012 roku  wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku 
meldunkowego obejmujących między innymi:
1. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli 
Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
2. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli 
polskich, obywateli UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku 
meldunkowego;
3. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
4. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
5. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku 
wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
6. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy;
7. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
8. likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypeł-
niania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.
 

                                                                                               Kierownik
                                                                              Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                               mgr inż. Magdalena Zagórska

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2013 r. 
papier/makulatura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające 

biodegradacji oraz zmieszane odpady komunalne (pozostałe niesegregowane odpady) 

Z BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH  
I NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

WEDŁUG PODZIAŁU NA POSZCZEGÓLNE REJONY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

• z rejonu 1 w Mińsku Mazowieckim 
ulice: ELIZY ORZESZKOWEJ - (północna cześć po stronie ulicy Warszawskiej), GEN. ZYGMUNTA BERLINGA, HENRYKA 
SIENKIEWICZA, JAGIELLOŃSKA, KARPACKA, KASZUBSKA, LITEWSKA, MARII DĄBROWSKIEJ, MARII KONOPNICKIEJ, 
NOWY ŚWIAT, POMORSKA, STEFANA ŻEROMSKIEGO, SUDECKA, ŚLĄSKA, ŚWIĘTOKRZYSKA, TARGOWA,TATRZAŃSKA, 
WARSZAWSKIE PRZEDMIEŚCIE, WIELKOPOLSKA, WŁADYSŁAWA REYMONTA, ZACISZE. 

TERMINY:
SIERPIEŃ - 05, 19

WRZESIEŃ - 02, 16, 30
PAŹDZIERNIK - 14, 28

LISTOPAD 12, 25
GRUDZIEŃ 09, 23

Pozostałe odpady będą odbierane w terminach:
przeterminowane leki i chemikalia – 19 sierpień 2013r.
zużyte baterie akumulatorowe – 26 sierpień 2013r.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 02 wrzesień 2013r.
odpady budowlane i rozbiórkowe - 16 wrzesień 2013r.
meble i inne odpady wielkogabarytowe - 30 wrzesień 2013r.
odpady zielone (trawa, liście, itp.) – 14 październik 2013r.
zużyte opony – 04 listopad 2013

• z rejonu 2 w Mińsku Mazowieckim 
ulice: ARYNOWSKA, BAGNISTA, BRATNIA, CIENISTA, EMILII PLATER, GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, JANUSZA KOR-
CZAKA, KRESOWA, KRÓLEWIECKA, KS. STANISŁAWA BRZÓSKI, KWIATOWA, LEŚNA, MAJOWA, MAŁOPOLSKA, MARCINA 
BORELOWSKIEGO, MAZURSKA, MIESZKA I, PIASTA, POR. LUDWIKA WOLAŃSKIEGO, POR. WADYSŁAWA KLIMASZEW-
SKIEGO, WSPÓŁNA, ZIEMOWITA, ZYGMUNTOWSKA

TERMINY:
SIERPIEŃ - 06, 20
WRZESIEŃ - 03, 17

PAŹDZIERNIK - 01, 15, 29
LISTOPAD 13, 26
GRUDZIEŃ 10, 24

Pozostałe odpady będą odbierane w terminach:
przeterminowane leki i chemikalia – 19 sierpień 2013r.
zużyte baterie akumulatorowe – 26 sierpień 2013r.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 03 wrzesień 2013r.
odpady budowlane i rozbiórkowe - 17 wrzesień 2013r.
meble i inne odpady wielkogabarytowe - 01 październik 2013r.
odpady zielone (trawa, liście, itp.) – 15 październik 2013r.
zużyte opony – 04 listopad 2013

Pojemniki/worki prosimy ustawiać w dniu odbioru odpadów do godz. 6.00 na terenie nieruchomości  
w miejscu dostępnym dla pracowników bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub 
gdy nie ma takiej możliwości, wystawiać je na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości

IODPADY KOMUNALNE
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• z rejonu 3 w Mińsku Mazowieckim 
ulice: ADAMA RAPACKIEGO, BOCZNA, BOHATERÓW MONTE CASSINO, BRACI ROKICKICH, BUDOWLANA, CHABROWA, 
DĘBOWA, GEN. STANISŁAWA POPŁAWSKIEGO, GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 
GRABOWA, IGNACEGO KRASICKIEGO, JANA KOCHANOWSKIEGO, JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO, JASNA, KARPATCZYKÓW, 
KOŁOWA, OBROŃCÓW TOBRUKU, SŁONECZNA, WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO, ZUZANNY MAŁASZCZYCKIEJ.

TERMINY:
SIERPIEŃ - 07, 21
WRZESIEŃ - 04, 18

PAŹDZIERNIK - 02, 16, 30
LISTOPAD - 14, 27
GRUDZIEŃ - 11, 27

Pozostałe odpady będą odbierane w terminach:
przeterminowane leki i chemikalia – 20 sierpień 2013r.
zużyte baterie akumulatorowe – 27 sierpień 2013r.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 04 wrzesień 2013r.
odpady budowlane i rozbiórkowe - 18 wrzesień 2013r.
meble i inne odpady wielkogabarytowe - 02 październik 2013r.
odpady zielone (trawa, liście, itp.) – 16 październik 2013r.
zużyte opony – 05 listopad 2013

• z rejonu 4 w Mińsku Mazowieckim 
ulice: 11-GO LISTOPADA, BANKOWA, GDAŃSKA, GNIEŹNIEŃSKA, JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO, JULIANA TUWIMA,
KOŚCIELNA, KRÓTKA, MAJĄTKOWA, OLSZTYŃSKA, PARKOWA, SZCZECIŃSKA, TOPOLOWA, TORUŃSKA.

TERMINY:
SIERPIEŃ - 08, 22
WRZESIEŃ - 05, 19

PAŹDZIERNIK - 03, 17, 31
LISTOPAD - 15, 28
GRUDZIEŃ - 12, 27

Pozostałe odpady będą odbierane w terminach:
przeterminowane leki i chemikalia – 20 sierpień 2013r.
zużyte baterie akumulatorowe – 27 sierpień 2013r.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 05 wrzesień 2013r.
odpady budowlane i rozbiórkowe - 19 wrzesień 2013r.
meble i inne odpady wielkogabarytowe - 03 październik 2013r.
odpady zielone (trawa, liście, itp.) – 17 październik 2013r.
zużyte opony – 05 listopad 2013

• z rejonu 5 w Mińsku Mazowieckim 
ulice: 7 PUŁKU UŁANÓW, ANDRZEJA STRUGA, BOLESŁAWA CHROBREGO, DR. JANA HUBERTA, FRANCISZKA ŻWIRKI, 
JANA II SOBIESKIEGO, JULIANA GROBELNEGO, KAZIMIERZA III WIELKIEGO, MALINOWA, MIKOŁAJA REJA, PRZEMY-
SŁOWA, STANISŁAWA WIGURY, STEFANA BATOREGO, STEFANA CZARNIECKIEGO, WARSZAWSKA (nieparzyste numery) 
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, ŻWIROWA.

TERMINY:
SIERPIEŃ - 09, 23
WRZESIEŃ - 06, 20

PAŹDZIERNIK - 04, 18 
LISTOPAD - 02, 16, 29

GRUDZIEŃ - 13, 28

Pozostałe odpady będą odbierane w terminach:
przeterminowane leki i chemikalia – 21 sierpień 2013r.
zużyte baterie akumulatorowe – 28 sierpień 2013r.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 06 wrzesień 2013r.
odpady budowlane i rozbiórkowe - 20 wrzesień 2013r.
meble i inne odpady wielkogabarytowe - 04 październik 2013r.
odpady zielone (trawa, liście, itp.) – 18 październik 2013r.
zużyte opony – 06 listopad 2013

II ODPADY KOMUNALNE
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• z rejonu 6 w Mińsku Mazowieckim 
ulice: ADAMA ASNYKA, BOLESŁAWA PRUSA, ELIZY ORZESZKOWEJ-(południowa część po ulicy Warszawskiej),
ELWIRO MICHAŁA ANDRIOLLEGO, FLORENCJA, GEN JÓZEFA BEMA, GRANICZNA, GRZYBOWA, JERZEGO SKARŻYŃ-
SKIEGO, KOLEJOWA, MICHALINY SZCZEPANKOWSKIEJ, POLOWA, RÓŻANA, SIEDLECKA, STANISŁAWOWSKA, SZARYCH 
SZEREGÓW, SZCZEPANA REDY, WENECKA, WIŚNIOWA, ZACHODNIA, ZOFII KALINOWSKIEJ, ZOFII NAŁKOWSKIEJ

TERMINY:
SIERPIEŃ - 12, 26
WRZESIEŃ - 09, 23

PAŹDZIERNIK - 07, 21
LISTOPAD - 04, 18

GRUDZIEŃ - 02, 16, 30

Pozostałe odpady będą odbierane w terminach:
przeterminowane leki i chemikalia – 21 sierpień 2013r.
zużyte baterie akumulatorowe – 28 sierpień 2013r.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 09 wrzesień 2013r.
odpady budowlane i rozbiórkowe - 23 wrzesień 2013r.
meble i inne odpady wielkogabarytowe - 07 październik 2013r.
odpady zielone (trawa, liście, itp.) – 21 październik 2013r.
zużyte opony – 06 listopad 2013

• z rejonu 7 w Mińsku Mazowieckim 
ulice: 1 MAJA, ARMII LUDOWEJ, IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, JANA HEWELIUSZA, KONSTYTUCJII 30-GO MAJA, LICEAL-
NA, MAŁA, MIKOŁAJA KOPERNIKA, PIĘKNA, ROMUALDA TRAUGUTTA, STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, STEFA-
NA OKRZEI, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, TARTACZNA, WARSZAWSKA (parzyste numery), ZAWISZY, ZIELONA, ZYGMUNTA 
KAZIKOWSKIEGO.

TERMINY:
SIERPIEŃ - 13, 27
WRZESIEŃ - 10, 24

PAŹDZIERNIK - 08, 22
LISTOPAD - 05, 19

GRUDZIEŃ - 03, 17, 31

Pozostałe odpady będą odbierane w terminach:
przeterminowane leki i chemikalia – 22 sierpień 2013r.
zużyte baterie akumulatorowe – 29 sierpień 2013r.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 10 wrzesień 2013r.
odpady budowlane i rozbiórkowe - 24 wrzesień 2013r.
meble i inne odpady wielkogabarytowe - 08 październik 2013r.
odpady zielone (trawa, liście, itp.) – 22 październik 2013r.
zużyte opony – 07 listopad 2013

• z rejonu 8 w Mińsku Mazowieckim 
ulice: 1 PLM WARSZAWA, 30 LIPCA, ARMII KRAJOWEJ, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BŁONIE, BOLESŁAWA LIMANOW-
SKIEGO, BULWARNA, DOLNA, GÓRKI, JANA KILIŃSKIEGO, JÓZEFA MIRECKIEGO, JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, KOSMICZNA, 
MIODOWA, NADRZECZNA, PLAC DWORCOWY, PLAC JANA KILIŃSKIEGO, PLAC STARY RYNEK, RODZINY NALAZKÓW, 
RODZINY SAŻYŃSKICH, SIENNICKA, SPÓŁDZIELCZA, STARY RYNEK, SZPITALNA, ZGODA.

TERMINY:
SIERPIEŃ - 14, 28
WRZESIEŃ - 11, 25

PAŹDZIERNIK - 09, 23
LISTOPAD - 06, 20
GRUDZIEŃ - 04, 18

Pozostałe odpady będą odbierane w terminach:
przeterminowane leki i chemikalia – 22 sierpień 2013r.
zużyte baterie akumulatorowe – 29 sierpień 2013r.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 11 wrzesień 2013r.
odpady budowlane i rozbiórkowe - 09 październik 2013r.
meble i inne odpady wielkogabarytowe -30 wrzesień 2013r.
odpady zielone (trawa, liście, itp.) – 23 październik 2013r.
zużyte opony – 07 listopad 2013

IIIODPADY KOMUNALNE
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• z rejonu 9 w Mińsku Mazowieckim 
ulice: ADAMA MICKIEWICZA, AKACJOWA, BRACI ŚNIADECKICH, CICHA, DĄBRÓWKI, FRYDERYKA CHOPINA, GABRIELA 
NARUTOWICZA, HELENY MODRZEJEWSKIEJ, HENRYKA WIENIAWSKIEGO, HIPOLITA KONOPKI, IGNACEGO PADEREW-
SKIEGO, JANA DŁUGOSZA, JANA ŁUPIŃSKIEGO, JANA MATEJKI, JAŚMINOWA, JÓZEFA CHŁOPICKIEGO, JULIANA GRZE-
SZAKA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KASZTANOWA, KLONOWA, LUDOWA, MARIANA BENKI, MARII GROCHOWSKIEJ,  
MAZOWIECKA, PŁK. ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO, RODZINY ŁUBIEŃSKICH, SPACEROWA, STANISŁAWA MONIUSZKI, 
WINCENTEGO WITOSA, WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO.

TERMINY:
SIERPIEŃ - 16, 29
WRZESIEŃ - 12, 26

PAŹDZIERNIK - 10, 24
LISTOPAD - 07, 21
GRUDZIEŃ - 05, 19

Pozostałe odpady będą odbierane w terminach:
przeterminowane leki i chemikalia – 23 sierpień 2013r.
zużyte baterie akumulatorowe – 30 sierpień 2013r.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 12 wrzesień 2013r.
odpady budowlane i rozbiórkowe - 26 wrzesień 2013r.
meble i inne odpady wielkogabarytowe - 10 październik 2013r.
odpady zielone (trawa, liście, itp.) – 24 październik 2013r.
zużyte opony – 08  listopad 2013

• z rejonu 10 w Mińsku Mazowieckim 
ulice: AURELIUSZA CHRÓŚCIELEWSKIEGO, CHOCHOŁOWSKA, DŹWIGOWA, GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO, GEN. 
STANISŁAWA MACZKA, KOŁBIELSKA, KONSTANTEGO RUDZKIEGO, LETNISKOWA, LIPOWA, ŁYKOWA, MARIANA  
LANGIEWICZA, MIŁA, MLECZARSKA, MROZOWSKA, OSIEDLOWA, PIASKOWA, SOSNOWA, SPOKOJNA, SPORTOWA,  
STANISŁAWA STASZICA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, STANKOWIZNA, TADEUSZA SMOLEŃSKIEGO, WESOŁA, 
WIDOK, WIEJSKA, WIEZRBOWA, WRZOSOWA, ZBIGNIEWA MIROSZA, ZIELNA.

TERMINY:
SIERPIEŃ - 17, 30
WRZESIEŃ - 13, 27

PAŹDZIERNIK - 11, 25
LISTOPAD - 08, 22
GRUDZIEŃ - 06, 20

Pozostałe odpady będą odbierane w terminach:
przeterminowane leki i chemikalia – 23 sierpień 2013r.
zużyte baterie akumulatorowe – 30 sierpień 2013r.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 13 wrzesień 2013r.
odpady budowlane i rozbiórkowe - 27 wrzesień 2013r.
meble i inne odpady wielkogabarytowe - 11 październik 2013r.
odpady zielone (trawa, liście, itp.) – 14 październik 2013r.
zużyte opony – 08 listopad 2013

Odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia 
można również dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Przemy-
słowej w Mińsku Mazowieckim (dawne składowisko odpadów) w godzinach od 12   do 19 od wtorku do 
soboty włącznie .

W celu otrzymania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Nasi doradcy z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Błysk Sp. z o.o. Zakład Usług Komunalnych, ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock
Dział Handlowy tel.: (+48 22) 788 98 53, fax: (+48 22) 710 10 80 w.14
Dział logistyki tel.:(+48 22) 779 40 23 mail: blysk@toensmeier.pl
www.blysk.toensmeier.pl

DBAJ O SWOJE ŚRODOWISKO !

IV ODPADY KOMUNALNE
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W worki lub pojemniki NIEBIESKIE 
zbieramy

PAPIER 
I MAKULATURA

TU WRZUCAMY m.in.:
• opakowania z papieru lub tektury;
• gazety i czasopisma;
• katalogi, prospekty, foldery;
• papier szkolny i biurowy;
• książki i zeszyty;
• torebki papierowe;
• papier pakowy;
• tekturę.

TU NIE WRZUCAMY !!!
• papieru powlekanego folią i kalki
• opakowań kartonowych po mleku
  i napojach;
• artykułów i papierów higienicznych 
np. wacików, pieluch jednorazowych, 
podpasek;
• worków po nawozach, cemencie 
i innych materiałach budowlanych;
• zabrudzonego i tłustego papieru;
• tapet.

PAMIĘTAJ !!!
• usuń elementy metalowe i części plasti-
kowe np. zszywki, spinacze;
• wyrzucaj opakowania papierowe i tek-
turowe bez zawartości.

W worki lub pojemniki ZIELONE zbieramy

SZKŁO

TU WRZUCAMY m.in.:
• butelki i słoiki szklane po napojach 
i żywności;
• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach.

TU NIE WRZUCAMY !!!
• szkła stołowego – żaroodpornego;
• ceramiki, doniczek;
• żarówek i świetlówek;
• szkła kryształowego;
• reflektorów;
• termometrów i strzykawek;
• monitorów i lamp telewizyjnych;
• szyb okiennych i zbrojonych;
• szyb samochodowych;
• luster i  witraży;
• porcelany i fajansu.

PAMIĘTAJ !!!
• nie tłucz szkła przed wrzuceniem 
do worka lub pojemnika;
• wrzucaj opakowania szklane 
bez zawartości.

W worki lub pojemniki ŻÓŁTE zbieramy

TWORZYWA SZTUCZNE
TU WRZUCAMY m.in.:
• butelki po napojach;
•opakowania po chemii gospodarczej, ko-
smetykach (np. szamponach, proszkach, 
płynach do mycia itp.);
• opakowania po produktach spożyw-
czych;
• plastikowe zakrętki;
• plastikowe torebki, worki, reklamówki 
i inne folie;ww
• plastikowe koszyczki po owocach 
i innych produktach;
• styropian.

TU NIE WRZUCAMY !!!
• butelek i pojemników po smarach, ole-
jach silnikowych, farbach i lakierach oraz 
płynach chłodniczych;
• pojemników i opakowań po środkach 
ochrony roślin;
• opakowań po lekach;
• strzykawek, wenflonów i innych artyku-
łów medycznych;
• zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego.

PAMIĘTAJ !!!
• zgnieć butelki przed wrzuceniem;
• wrzucaj opakowania z tworzyw sztucz-
nych bez zawartości.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE ?

W worki lub pojemniki BRĄZOWE 
zbieramy 

ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI

TU WRZUCAMY m.in.:
• obierki i resztki owoców oraz warzyw;
• fusy po kawie i herbacie;
• łupiny z orzechów i skorupki jaj;
• resztki żywności z wyłączeniem kości;

TU NIE WRZUCAMY !!!
• skórek owoców południowych 
np. cytrusów i bananów;
• popiołu;
• odchodów zwierzęcych;
• niedopałków papierosów.

PAMIĘTAJ !!!
• odpady wyrzucaj bezpośrednio do wor-
ka lub pojemnika, bez używania dodatko-
wych worków foliowych i reklamówek.

W worki lub pojemniki CZARNE zbieramy

POZOSTAŁE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY
TU WRZUCAMY m.in.:
pozostałe odpady komunalne, których 
nie można już poddać dalszej segregacji 
np.: 
• odpady z folii, plastików i szkła zabru-
dzone lub z zawartością;
• zużytą odzież i zużyte obuwie;
• porcelanę i fajans;
• artykuły i papiery higieniczne np. waci-
ki, pieluchy jednorazowe, podpaski;
• skórki owoców południowych np. cytru-
sów i bananów 
• itp.

PAMIĘTAJ !!!
„segreguj odpady 
– to się wszystkim opłaca”

W worki lub pojemniki BIAŁE zbieramy

METALE
TU WRZUCAMY m.in.:
• puszki po napojach;
• puszki po konserwach;
• drobny złom żelazny i metale koloro-
we;
• kapsle.
TU NIE WRZUCAMY !!!
• opakowań po aerozolach;
• puszek po farbach;
• baterii.
PAMIĘTAJ !!!
• zgnieć aluminiowe puszki przed wrzu-
ceniem;
• wrzucaj opakowania metalowe bez za-
wartości.

W worki lub pojemniki BIAŁE zbieramy

OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

TU WRZUCAMY m.in.:
• kartony po mleku, śmietanie;
• kartony po sokach, napojach
TU NIE WRZUCAMY !!!
• plastikowych zakrętek
PAMIĘTAJ !!!
• zgnieć opakowanie kartonowe przed 
wrzuceniem;
• wrzucaj opakowania kartonowe bez za-
wartości.

Pozostałe odpady dla każdej frakcji zbieranej odrębnie należy zbierać w worku 
lub pojemniku koloru białego z napisem określającym rodzaj odpadów 
np.
1. Metale 
2. Opakowania wielomateriałowe
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Uff!	 Zakręt,	 schody,	 	 pierwsze	 piętro,	
przeszklone	drzwi	i	STOP!		Wakacyjny	po-
ciąg	zwalnia,	 zwalnia,	 zwalnia…	Rozlega	
się	gwizd	lokomotywy,	pociąg	się	zatrzy-
muje	i	pasażerowie	wysiadają.	I	nie	szko-
dzi,	że	wagoników	tak	naprawdę	nie	ma;	
są	 wyimaginowane	 i	 połączone	 jedynie	
rączkami	dzieci.	Nie	szkodzi,	że	gwizd	lo-
komotywy	jest	trochę	dziwny,	bo	dźwięk	
wydobywa	się	z	…	pożyczonego	fletu.	Ale	
za	to	mali	pasażerowie	są	prawdziwi.	

Właśnie	 skończyli	 wakacyjne	 zajęcia		
w	Oddziale	dla	Dzieci	w	cyklu	„Podróż	za	
jeden	uśmiech…po	Polsce”.	W	każdy	wto-
rek	zaczarowany	pociąg	zatrzymywał	się	
na	innej	stacji.	Zaczął	od	Warszawy,	po-
tem	ruszył	dalej,	przez	Gdańsk,	Poznań,	
Toruń,	 Wrocław,	 Kraków,	 Zakopane.	 Pa-
sażerowie	wysiadali	 z	 wyimaginowanego	
pociągu	(	tzn.	siadali	na	podłodze)	i	wę-
drowali	 ulicami	 naszych	 pięknych	 miast	
(	palcem	po	mapie	 lub	 tablicy	multime-
dialnej).	Słuchali	baśni	 i	 legend,	rozwią-
zywali	 zagadki,	 czytali,	 rysowali,	 bawili	
się,	kosztowali	oscypków	(	toruńskie	pier-
niczki	 wyjadła	 nasza	 biblioteczna	 Pan-
da!).	Czasem	za	plecami	któregoś	dziecka	
stanął	zbójnik	z	samych	„Tater”,	miedzy	
regałami	przemknął	spragniony	wody	wa-
welski	smok,	a	w	przeszklone	drzwi	zastu-

kał		kopytkiem	poznański	koziołek,	sygna-
lizując	 czekającym	 rodzicom,	 że	 może	
czas	pójść	na	lody.	

Ostatnim	 przystankiem	 wakacyjnej	 po-
dróży	 było	 nasze	 miasto:	 w	 Czytelni	
Regionalnej	 każde	 dziecko	 było	 już	 tro-
chę	jak	u	siebie	w	domu,	bo	przecież	to	
Mińsk	 Mazowiecki.	 Zdjęcia,	 książki,	 pa-
miątki,	 proporczyki,	 podarunki	 od	miast	

KONIEC	WAKACJI	W	BIBLIOTECE

bliźniaczych,	 modele	 samolotów,	 samo-
war	 i	 zdobione	 talerze.	Dzieciom	kiwały		
z	 gablot	 drewniane	 laleczki	 w	 indiań-
skich	strojach	(	prezent	z	miasta		Lacey),		
a	 z	 regałów	 spozierała	 z	 powagą	 twarz	
Małgosi	 Gutowskiej-Adamczyk,	 jakby	
chciała	powiedzieć:	„jeszcze	trochę	pod-
rośniecie	(	a	to	już,	już…)	i	w	szkole	bę-
dziecie	czytać	moje	książki”.	
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Publicznej
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

Elżbieta Sieradzińska
fot. z arch. MBP

Jeszcze	chwila	i	rozległ	się	ostatni	pocią-
gowy	świstogwizd	fletu	i…koniec	podróży	
po	Polsce	za	jeden	uśmiech.	

Chociaż	 nie	 dla	 wszystkich!	 Nasz	 waka-
cyjny	konkurs	na	pozdrowienia	z	 letnich	
wojaży	 wciąż	 cieszy	 się	 powodzeniem!	
Nasi	mali	czytelnicy	piszą	do	nas	z	najróż-
niejszych	 zakątków	Polski	 i	 świata.	Mła-
wa	 i	Wenecja,	Chełm	 i	Bułgaria,	Ranczo	
w	Jeruzalu	 i	Kraków,	Wieliczka	 i	Bałtyk,	
Tatry	 i	 Stany	 Zjednoczone	 -	 rozjechali	
się	 nam	 Mińszczanie	 po	 całym	 świecie!		
A	 pocztówki?	 W	 kształcie	 mapy	 Polski,	
kwadratowe,	okrągłe,	z	ząbkami,	koloro-
we,	słoneczne,	wesołe,	własnoręcznie	ro-
bione.	Z	mordkami	fok,	sarenek,	wiewió-
rek	(	tylko	naszej	Pandy	nikt	nie	spotkał,	
mamy	nadzieję,	że	wróci	na	rozpoczęcie	
roku	szkolnego).	Kartki	z	zamkami,	mor-
skimi	falami,	lasem.	Wszystkie	pachnące	
wakacjami.	Będzie	co	wspominać	na	 je-
siennym	rozstrzygnięciu	konkursu!				
		
A	 jeśli	 ktoś	 nigdzie	 nie	 wyjechał	 mógł,		
w	każdy	czwartek,	zaciągnąć	mamę,	tatę	
czy	babcię	do	Bibliotecznej	Kinoteki.	No	
chyba,	że	przespał	poranny	seans.	To	też	
nic	strasznego:	można	było	pójść	na	seans	
popołudniowy.	Chyba	nawet	 łatwiej	było	
o	miejsce	niż	rano!

Ale	wszystko	ma	swój	koniec!	Wakacje	się	
kończą	i	dla	dzieci	i	dla	dorosłych.	Co	nie	
znaczy,	że	kończą	się	biblioteczne	impre-
zy,	 na	 które	warto	 przyjść.	Wręcz	 prze-
ciwnie!	One	dopiero	ruszają	pełną	parą!	
W	 ramach	 5	 Festiwalu	 Himilsbacha		
4	września	spotkamy	się	z	Anną	Poppek,	
która	po	dziennikarsku	spróbowała	prze-
śledzić	 skomplikowane	 losy	 najsłynniej-
szego	„naturszczyka”	polskiego	kina.	

W	sobotni	poranek	7	września	spróbujemy	
ustanowić	 rekord	 Narodowego	 Czytania	
non-stop!		W	2013	roku	w	tym	dniu	cała	
Polska	 czyta	 utwory	 Aleksandra	 Fredry.	
Jak	 długo	 będziemy	 czytali?	 Nie	wiemy!	
Czy	będziemy	mieli	tylu	chętnych	do	czy-
tania,	by	 	 	ustanowić	nową	konkurencję		
w	 rekordach	 Guinnessa	 i	 znaleźć	 się		
w	słynnej	księdze?	Wierzymy,	że	tak!			
	
A	 9	 września	 wraz	 z	 Krzysztofem	 Reni-
kiem,	 wieloletnim	 korespondentem	 Pol-
skiego	Radia	w	Indiach	wyruszymy	w	bud-
dyjską	pielgrzymkę…
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

Mińskie granie 
	 Wakacyjne	 niedzielne	 popołu-
dnia	 w	 mińskim	 amfiteatrze	 upływały		
w	 tym	 roku	 pod	 znakiem	 lekkiej	 i	 przy-
jemnej	muzyki.	A	wszystko	za	sprawą	zor-
ganizowanego	przez	Miejski	Dom	Kultury	
cyklu	 „Mińskie	 granie,	 czyli	 muzyka	 na	
podwieczorek”.	Na	scenie	wystąpili	Alvon	
Johnson	 Blues	 Band,	 Silk	 Acoustik	 3YD,	
Kinga	 Głogowska,	 Arek	 Głogowski	 oraz	
Tomasz	 Struzik	 w	 koncercie	 „Powróćmy	
jak	 za	 dawnych	 lat”,	 Dave	 Nilaya	 pod-
czas	 pikniku	 Mleczne	 Skrzaty	 zaśpiewał	
„Przeboje	świata”,	zespół	kameralny	pod	
kierunkiem	 Pawła	 Rozbickiego	 wystąpił		
z	koncertem	„Noce	i	dnie”,	mińskie	gra-
nie	zakończył	występ	zespołu	CostaNova.	
	 Letni	cykl	muzyczny	przyciągnął	
licznych	 słuchaczy,	 którzy	 chwalili	 po-
mysł	spotkań	w	czasie	niedzielnych	pod-
wieczorków.	 Szeroki	 wachlarz	 gatunków	
muzycznych	zapewnił	relaks	i	zabawę	słu-
chaczom	w	różnym	wieku.	

Bardzo gorące lato
	 Gorąca	 atmosfera	 panowała	
również	w	galerii	Miejskiego	Domu	Kultu-
ry.	A	wszystko	za	sprawą	inauguracji	cyklu	
„Gawędy	o	sztuce”,	a	raczej	tego,	co	się	
na	niej	 znalazło,	 czyli	 ponad	120	kobie-
cych	aktów	z	kolekcji	Mariusza	Dzienio.	
	 Sale	 wystawowe	 i	 tak	 nie	 były		
w	 stanie	 pomieścić	 całej	 kolekcji	 miń-
skiego	 pasjonata	 sztuki.	 Na	 wystawie	
znalazły	 się	 obrazy	 i	 rysunki	 wykonane	
różnymi	 technikami	 nie	 tylko	 znanych,	
polskich	 artystów,	 ale	 także	przedstawi-
cieli	 sztuki	 europejskiej.	 Obejrzeć	moż-
na	również	niesygnowane	prace	twórców	
niemieckich,	rosyjskich,	francuskich	oraz	
współczesne	 prace	młodych	 polskich	 ar-
tystów.	 Uwagę	 zwiedzających	 wystawę	
przyciągała	także	kolekcja	ok.	100	stylo-
wych	pocztówek	z	początku	XX	wieku.	
	 Mariusz	 Dzienio	 zadedykował	
wystawę	 kobietom,	 które	 są	 inspiracją	
dla	artystów.	
  Agnieszka Boruta

instruktor MDK

Teatralne święto
II	 Międzynarodowy	 Festiwal	 Teatrów	
Ulicznych	 był	 wydarzeniem	 spektakular-
nym		i	magicznym.	W	ciągu	dwóch	dni	wi-
dzowie	 obejrzeli	 siedem	 spektakli	 prze-
pełnionych	ruchem,	fantastyczną	energią	
pełną	 alegorii	 i	 filozoficznych	 przesłań.	
Artyści	 wzruszali,	 zadziwiali	 i	 wzbudza-
li	 zachwyt	 mińskiej	 publiczności	 licznie	
zgromadzonej	na	Starym	Rynku.	
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	 - Teatr uliczny jest sztuką po-
jemną i dlatego podczas II mińskiego 
festiwalu chciałem pokazać jak najwięk-
sze jego spektrum. Zaprosiłem teatry  
z gatunku klaunady i cyrku, np. Teatr Pi-
nezka, który jest fenomenem na polskim 
rynku. A także teatry, których przedsta-
wienia zmuszają do refleksji nad kondy-
cją ludzkiego życia	-	powiedział	dyrektor	
artystyczny	festiwalu	Krzysztof	Dubiel.

	 Podczas	 festiwalu	 zaprezen-
towały	 się	 najciekawsze	 polskie	 teatry	
uliczne	 –	 Teatr	 Pinezka	 („Stary	 klaun		
i	morze”)	i	Krakowski	Teatr	Uliczny	Sce-
na	Kalejdoskop	(„Graal”,	„Serce	Don	Ju-
ana”,	 „Magia	 blasku”),	 polsko-ukraiński	
Teatr	 Nikoli	 („Maruczella”)	 i	 znakomity,	
znany	już	mińskiej	publiczności	(„Wiśnio-
wy	 sad”	 2011,	 „Gloria”	 2012)	 Lwowski	
Akademicki	 Teatr	 Woskresinnia	 („Hiob”	
wg	poematu	Karola	Wojtyły).	

	 Na	 uwagę	 zasługuje	 również	
występ	Teatru	 Polonia	 („Lament”),	 któ-
ry	nie	jest	teatrem	ulicznym,	ale	zapre-
zentowany	 spektakl	 z	 doborową	 obsadą		
(Maria	 Seweryn,	 Barbara	 Wrzesińska,	
Olga	Sarzyńska)	świetnie	wpisał	się	w	for-
mułę	festiwalu	i	zachwycił		publiczność.	

Małgorzata Sulewska
instruktor MDK

fot. Tomasz Wojciechowski

Letnie Pojedynki 
z Nudą
1-12 lipca 2013 
Tradycją	Miejskiego	Domu	Kultury	w	Miń-
sku	Mazowieckim	są	organizowane	w	cza-
sie	ferii	i	wakacji	zajęcia	artystyczne	pod	
hasłem	pojedynki	z	nudą.	W	dniach	1-12	
lipca	br.	odbyła	się	ich	letnia	odsłona.	W	
zajęciach	uczestniczyło	45	dzieci	w	wieku	
7-12	lat	spędzających	ten	czas	w	mieście.	
Spotkania	 odbywały	 się	 od	 poniedziałku	
do	piątku,	przez	4	godziny	dziennie.	Każ-
dy	dzień	został	szczegółowo	zaplanowany	
i	wypełniony	atrakcjami.	
	 Na	 początku,	 abyśmy	 wszyscy	
się	 lepiej	 poznali,	 były	 zabawy	 integra-
cyjne	w	pałacowym	amfiteatrze.	Zapro-
siliśmy	 rzecznika	prasowego	KPP	w	Miń-
sku	 Mazowieckim,	 Daniela	 Niezdropę,	
który	 podjechał	 pod	 pałac	 radiowozem,	
by	opowiedzieć	o	policyjnej	pracy	i	zasa-
dach	 bezpiecznego	 zachowania	 podczas	
wakacji.	
	 Tegoroczne	 pojedynki	 z	 nudą	
upłynęły	nam	na	podróżach.	Dzieci	dwu-
krotnie	były	na	wycieczce	w	kinie	w	Sie-
dlcach,	 gdzie	 obejrzały	 filmy	 „Teddy	 i	
poszukiwacze	 zaginionego	 miasta”	 oraz	
„Uniwersytet	 potworny”.	 Niewątpliwą	
atrakcją	 był	wyjazd	do	Muzeum	Motory-
zacji	i	Techniki	w	Otrębusach.	Dzieci	zo-
baczyły	 pojazdy,	 o	 istnieniu	 których	 nie	
miały	nawet	pojęcia.	Dzięki	uprzejmości	
dyrekcji	Miejskiego	Ośrodka	Sportu	 i	Re-
kreacji	 dzieci	 dwukrotnie	 mogły	 poplu-

skać	 się	w	 basenie.	Większość	 z	 naszych	
podopiecznych	wielokrotnie	była	w	parku	
miejskim,	ale	w	czasie	naszych	zajęć	pod-
czas	 spaceru	 z	 pałacowym	 ogrodnikiem	
mogła	 zajrzeć	do	ptasich	dziupli	 i	 posłu-
chać	 co	 tak	 naprawdę	 w	 trawie	 piszczy.	
Zadbaliśmy	również	o	ćwiczenie	zdolności	
manualnych.	 Dzieci	 pod	 okiem	 naszych	
plastyków	 ozdabiały	 drewniane	 aniołki,	
breloczki	i	przypinki.	
	 Hitem	 drugiego	 tygodnia	 waka-
cji	 była	 wycieczka	 do	 ośrodka	 turystyki	
wiejskiej	 Mazowieckiego	 Sioła	 Julianów-
ka.	 Dzieci	 wzięły	 udział	 w	 warsztatach	
„od	mleczka	do	serka	i	masełka”.	Nie	tyl-
ko	zobaczyły	jak,	ale	samodzielnie	mogły	
zrobić	prawdziwy	wiejski	twarożek	i	masło	
z	mleka.	A	potem	oczywiście	wszystko	ze	
smakiem	 zjadły.	 Wrażenia	 niezapomnia-
ne.	Dzięki	 temu	na	pytanie	 skąd	 się	bie-
rze	masło	i	ser	już	nikt	nie	odpowie	-	„ze	
sklepu”.	 Nie	 był	 to	 jednak	 koniec	 wiej-
skich	 atrakcji.	 Dzieci	 zwiedziły	 wiejskie	
zoo	 pełne	 królików,	 kóz	 i	 koni.	 Przeje-
chały	się	po	lesie	konną	bryczką.	A	na	ko-
niec	zajadały	się	pieczonymi	kiełbaskami.	
Julianówka,	to	zaledwie	6	km	od	Mińska.	
Pozostając	w	 klimacie	 lokalnych	 atrakcji	
zaproponowaliśmy	 dzieciom	 przejażdżkę	
tramwajem	konnym	Mrozy	–	Rudka.	
	 Letnie	 pojedynki	 z	 nudą	 zakoń-
czyliśmy	 warsztatami	 cyrkowymi,	 poka-
zem	kuglarskich	umiejętności,	pantomimą	
oraz	 mega	 bańkami	 w	 wykonaniu	 Teatru	
na	Walizkach.		

Agnieszka Boruta
instruktor MDK

KULTURA

fot. z arch. MDK



26 MIM lipiec/sierpień 2013www.minsk-maz.pl

Mleczne Skrzaty 
w MDK
	
Mleczne Skrzaty zagościły 4 sierpnia na 
tarasie MDK oraz parku miejskim i przeko-
nywały, że na upał najlepsza jest maślanka  
i kefir. Miejski Dom Kultury wspólnie  
z Miejską Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych po raz pierwszy  
w nowej formule w czasie wakacji 
zorganizował piknik rodzinny – Mlecz-
ne Skrzaty. Jego celem jest promocja 
zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie 
patologiom społecznym oraz wpajanie 
odpowiednich nawyków dzieciom i mło-
dzieży, czyli picie mleka i spożywanie 
produktów nabiałowych. 
	 Tegoroczny	piknik	uświetniły	wy-
stępy	artystyczne.	Na	scenie	gościli	arty-
ści	 Krakowskiego	 Biura	 Promocji	 Kultury		
z	interaktywnym	programem	dla	dzieci	pt.	
„Zabawiątka”.	Kasia	Klich	nie	tylko	zaśpie-
wała	(był	oczywiście	„Lepszy	model”),	ale	
również	 czytała	 fragmenty	 swojej	 książ-
ki.	Włoski	wokalista	Dave	Nilaya	wystąpił	
wspólnie	 z	 Tadeuszem	 Leśniakiem	 wpro-
wadzając	 publiczność	w	 zachwyt	 aranża-
cją	 przeboju	 „Volare”.	 Na	 zakończenie	
Krzysztof	 Antkowiak	 zaśpiewał	 przeboje		
z	Akademii	 Pana	 Kleksa,	 utwory	 premie-
rowe	oraz	oczywiście	swój	największy	hit	
„Zakazany	owoc”.		
	 Przerwy	pomiędzy	poszczególny-
mi	występami	uświetniła	Ewa	Chotomska,	
czyli	Ciotka	Klotka	z	Tik-Taka,	która	zapro-
siła	dzieci	do	wspólnej	zabawy.	Piknikowi	
przez	 cały	 dzień	 towarzyszyła	 osada	 sło-
wiańska.	 Wojownicy	 Bractwa	 Rycerskie-
go	 Kerin	wiernie	 odtworzyli	 namioty	wo-
jowników,	wikliniarzy,	kucharzy	 i	 inne,	w	
których	można	było	zobaczyć	życie	z	cza-
sów	Mieszka	 I.	 Ponadto	 rycerze	wystąpili	
z	 dwiema	 inscenizacjami	 historycznymi	
–	 opowieści	 o	 czasach	 piastowskich	 oraz	
bitwa.	
	 W	 trakcie	 pikniku	 odbyły	 się	
konkursy	 plastyczne	 „Wesoła	 zagroda”		
i	„Kolorowe	drzewa”	oraz	konkurs	wiedzy	
o	mleku.	Dzieci	biorące	udział	w	konkur-
sach	 otrzymały	maślanki	 i	 kefiry	 ufundo-
wane	 przez	 sponsora	 OSM	 Garwolin	 oraz	
upominki	–	figurki	z	postaciami	z	kultowych	
bajek	 ufundowane	 przez	 MDK.	 Wszystkie	
konkursy	 tematycznie	 wiązały	 się	 z	 mle-
kiem,	aktywnym	sposobem	spędzania	wol-
nego	czasu	i	zdrowym	trybem	życia.
	 Na	 dziedzińcu	 pałacowym	 oraz	
na	terenie	placu	zabaw	rozstawione	zosta-
ły	plenerowe	 szachy,	basen	z	 rybkami	do	
łowienia	oraz	tor	do	mini	golfa,	z	których	
dzieci	bardzo	chętnie	korzystały.	Atrakcją	
był	 wannolot	 udostępniony	 przez	 pana	
Michała	 Culka	 reprezentującego	 portal	
nostalgia.pl.	 Pan	Michał	 ufundował	 także	
główną	 nagrodę	 w	 jednym	 z	 konkursów	
plastycznych	–	ogromną	maskotkę	krówkę.	
	 Przez	cały	dzień	piknikowi	towa-
rzyszył	kiermasz	artystyczny.	Dzieci	miały	
oczywiście	swoje	atrakcje	w	postaci	paint-

balla,	 dmuchanych	 zamków	 przeznaczo-
nych	do	skakania,	kucyków,	zorr-balla	oraz	
water-balla,	 czyli	 ogromnych	 nadmuchi-
wanych	kul,	w	których	turlały	się	po	parku	
i	pływały	w	basenach.	Dzieci	nie	oparły	się	
smakołykom	 -	 mega	 żelkom,	 lodom	 oraz	
kolorowej	wacie	cukrowej.	
	 Nie	 mniejszą	 atrakcję	 stanowili	
pracownicy	Miejskiego	Domu	Kultury,	któ-
rzy	na	tę	okoliczność	przebrali	się	w	baj-
kowe	 kostiumy.	 Był	 Czerwony	 Kapturek	 i	
Kopciuszek,	pirat	Jack	Sparrow	i	kierowca	
F1,	no	i	oczywiście	wspaniały	clown,	który	
witał	dzieci	i	rozdawał	upominki,	w	które-
go	wcielił	się	dyrektor	MDK	Piotr	Siła.				

	

Sponsorami	 pikniku	 Mleczne	 Skrzaty	 byli	
Okręgowa	 Spółdzielnia	 Mleczarska	 Gar-
wolin	 oraz	 Przedsiębiorstwo	 Energetyki	
Cieplnej	w	Mińsku	Mazowieckim.	Patronat	
honorowy	nad	wydarzeniem	objęli	rzecznik	
praw	 dziecka	 Marek	 Michalak,	 marszałek	
województwa	mazowieckiego	Adam	Struzik	
oraz	Wanda	Chotomska.	

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK

KULTURA
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Muzeum Ziemi Mińskiej 

MZM na wakacje

Piosenki bez zakazu.
	 Nowatorskie	 podejście	 Muzeum	
Powstania	 Warszawskiego	 do	 krzewienia	
pamięci	o	 tym	tragicznym	 i	 –	co	 tu	kryć	
–	 budzącym	 spore	 kontrowersje	 zrywie	
ludności	 stolicy	 przeciw	 niemieckiemu	
okupantowi	procentuje.	Powstanie	zaczy-
na	 dziś	 bowiem	 funkcjonować	 po	 trosze	
jako	 fenomen	popkultury.	 Co	 oczywiście	
nie	 wszystkim	 jest	 w	 smak,	 niemniej	
można	się	spierać,	czy	lepiej,	aby	młodzi	
ludzie	kojarzyli	to	zdarzenie	przez	komik-
sy	i	płyty	hip-hopowe	i	potrafili	wymienić	
przynajmniej	jego	datę,	czy	też	aby	pu-
bliczne	blamaże	polityków	w	tym	wzglę-
dzie	wyznaczały	stosunek	narodu	do	jego	
własnej	historii.
	 Jedną	 z	 takich	 popularyzator-
skich	 inicjatyw	 MPW	 jest	 organizowa-
na	 już	 od	 siedmiu	 lat	 muzyczna	 akcja	
„Warszawiacy	 śpiewają	 (nie)ZAKAZANE	
PIOSENKI”.	 Do	 wspólnej	 podróży	 w	 cza-
sie	zaproszeni	są	mieszkańcy	stolicy	oraz	
ościennych	 podwarszawskich	miejscowo-
ści	–	w	tym	i	Mińska	Mazowieckiego.
	 Już	 tradycyjnie	 tegoroczne	
wspólne	śpiewanie	powstańczych	piose-
nek	odbyło	się	w	Muzeum	7	Pułku	Ułanów	
Lubelskich.	Specyficznie	miński	kontekst	
to	oczywiście	wspomnienie	naszego	krót-
kiego	festiwalu	wolności	po	wyzwoleniu	
miasta	z	rąk	Niemców.	Ostatnia	niedziela	
lipca	była	wyjątkowo	pogodna,	więc	im-
preza	odbyła	się	w	muzealnym	ogrodzie.	
Wystąpił	 zespół	 Ars	 Musica	 w	 składzie:	
Mirosław	Borczyński	(śpiew),	Aneta	Bor-
czyńska	 (skrzypce)	 i	 Paweł	 Sulej	 (akor-
deon).	Licznie	zgromadzeni	mińszczanie	
otrzymali	 śpiewniki	 i	 wtórowali	 arty-
stom.	Mińsk	w	akcji	wziął	udział	już	po	
raz	trzeci.

Światłem i sercem
	 W	 piątek	 2	 sierpnia	 odbył	 się		
w	willi	hrabiny	Łubieńskiej	wernisaż	wy-
stawy	 fotografii	 Elżbiety	 Waszczuk	 pt.	
„Ogród	metafor”.	Prace	autorki	–	fotogra-
ficznego	samouka	–	można	oglądać	dzięki	
agencji	 Zegart	 Jerzego	 Zegarlińskiego,	
który	wiosną	prezentował	w	Mińsku	plon	
konkursu	 Wildlife	 Photographer	 of	 the	
Year.	Wernisaż	dodatkowo	uświetnił	 sak-
sofon	 Mariusza	 Piętki	 oraz	 poczęstunek,	
który	 został	 gościom	 zaserwowany	 w…	
szafie	 pancernej	 z	 1937	 roku,	 będącej	
wówczas	własnością	Urzędu	Miasta	Mińsk	
Mazowiecki,	a	teraz	kupionej	przez	MZM	
jako	eksponat.
	 Elżbieta	 Waszczuk	 zawodowo	
zajmuje	 się	 projektowaniem	 instalacji	
elektrycznych	 w	 budownictwie.	 Obiek-
tywem	 i	 migawką	 żywo	 interesuje	 się	
od	 czasów	 szkoły	 średniej.	 Urodziła	 się	

w	 Kościerzynie,	 zaś	
obecnie	 mieszka		
w	 Kołobrzegu.	 Jej	
prace	 brały	 udział		
w	wielu	międzynaro-
dowych	 wystawach	
–	 w	 Los	 Angeles,	
Paryżu,	 Lubece.	 Ar-
tystka	 sięga	 po	 sze-
roką	 paletę	 technik	
fotograficznych,	 co	
–	 jak	 podkreślał	 Je-
rzy	Zegarliński	–	rze-
czywiście	 może	 ko-
jarzyć	 się	 z	 bujnym	
ogrodem,	 ale	 przy	
całej	 różnorodno-
ści	 bardzo	 starannie	
utrzymanym.	 Tu	 nie	
ma	 przypadkowych	
chwastów,	co	wyma-
ga	 artystycznej	 dys-
cypliny	–	powiedział.
Jak	 zaś	 stwierdzi-
ła	 sama	 Waszczuk	
podczas	 wernisażu,	
zdjęcia	zgromadzone	
w	willi	przy	Okrzei	to	
cały	przekrój	jej	za-
interesowań.	 Można	
tam	znaleźć	zarówno	
portret,	 jak	 i	 foto-
grafię	 konceptualną	
czy	pejzaż.	Kadry	to	
rzeczywiście	ujmują-
ce.	Nie	tylko	opowia-
dają	 nam	 świat,	 ale	
przede	wszystkim	go	
upiększają.	A	może	po	prostu	wydobywa-
ją	na	powierzchnię	to,	co	w	nim	ukryte.
Wystawę	można	oglądać	do	15	września.

Autor: Marcin Królik
fot. z arch. MZM
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W dniach 25 i 26 lipca br. w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
przy ul. Dąbrówki 10 odbyły się zorga-
nizowane przez Chrześcijańską Funda-
cję „Radość”, Fundację „Stichting In-
tentio” z Holandii , „Joy Foundation” 
z Wielkiej Brytanii,  Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mińsku Mazo-
wieckim oraz Szkołę Podstawową nr 
2 Międzynarodowe Dni Radości - dwa 
radosne dni gier i zabaw dla potrze-
bujących dzieci i ich rodzin z naszego 
miasta.

	 Wydarzenie	 było	 skierowane	
przede	wszystkim	do	dzieci	w	wieku	od	
4	do	13	lat,	będących	w	kręgu	zaintere-
sowania	MOPS	oraz	ich	rodzin,	a	oprócz	
zabawy	 i	 rozrywki	miało	 	 służyć	 pogłę-
bieniu	integracji	osób	korzystających	ze	
świadczeń	pomocy	społecznej	ze	środo-
wiskiem	lokalnym.
	 Pierwszego	dnia	imprezy	dzieci	
oraz	ich	rodzice	mogli	skorzystać	z	wie-
lu	ciekawych	atrakcji,	m.in.	darmowych	
zakupów	w	sklepie	holenderskim,	loterii	
fantowej,	malowania	koszulek	oraz	gier	
i	zabaw	na	powietrzu	na	specjalnie	usta-
wionych	w	tym	celu	dmuchawcach.
		 Po	 wyczerpujących	 i	 pełnych	
emocji	 i	 wrażeń	 zabawach	 serwowany	
był	 poczęstunek	 oraz	 napoje,	 a	 także	
rozdawane	były	paczki	ze	słodyczami.
	 Drugi	 dzień	 festynu	 (	 piątek	 )	
miał	charakter	otwarty.	Oprócz	atrakcji	
takich	 jak	 koncert,	 czy	 przejażdżka	 na	
koniu,	zainteresowane	osoby	dorosłe	to-
warzyszące	 dzieciom	 mogły	 skorzystać		
z	ciekawych	oraz	praktycznych	informa-
cji	przy	stoiskach	terapeutów.
	 Serdecznie	 dziękujemy	 naszym	
Przyjaciołom	 za	 pomoc	w	 zorganizowa-
niu	imprezy	oraz	dzieciom	i	rodzicom	za	
liczny	udział.
	 Szczególne	 podziękowania	
kierujemy	 do	 Pana	 Henryka	 Podsiadło,	
Prezesa	 Chrześcijańskiej	 Fundacji	 „Ra-
dość”,	 z	 którą	 oprócz	 organizacji	 Mię-
dzynarodowych	Dni	Radości,	realizujemy	
pomoc	żywnościową	w	ramach	programu	
PEAD.	 Do	 tej	 pory	 przekazaliśmy	 żyw-
ność	o	łącznej	wadze	ponad	30	ton	5	tys.	
osobom	!
	
ZAPRASZAMY	DO	GALERII	!!!

Piotr Tomaszewski 
fot. z arch. MOPS

MIĘDZYNARODOWE	DNI	RADOŚCI
OŚWIATA
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 Tradycyjnie,	 jak	 co	 roku	
1	 sierpnia,	 delegacja	 Zespołu	 Szkół	 Za-
wodowych	 nr	 2	 im.	 Powstańców	 War-
szawy	w	Mińsku	Mazowieckim,	ze	swoim	
sztandarem	 zameldowała	 się	 niezawod-
nie	na	warszawskich	Powązkach.
	 Tam	właśnie,	o	godzinie	17.00,	
znanej	 pod	 kryptonimem	 „W”,	 która		
wyznaczała	 moment	 wybuchu	 Powsta-
nia	w	1944	roku,	odbywają	się	corocznie	
jedyne	 w	 swoim	 rodzaju	 uroczystości.	
Pośród	tysięcy	powstańczych	mogił,	przy	
pomniku	„Gloria	Victis”	spotykają	się	Po-
lacy,	aby	wyrazić	wdzięczność	tym,	któ-
rzy	 zapłacili	 życiem	 za	 wolność	 naszej	
Ojczyzny.
	 O	tej	właśnie	godzinie	w	całym	
mieście	wyją	syreny,	biją	dzwony	kościo-
łów.	 Warszawa	 wstrzymuje	 na	 chwilę	
swój	bieg,	zatrzymują	się	pojazdy,	przy-
stają	ludzie,	oddając	cześć	Bohaterom.
Uroczystości	 mają	 wysoką	 rangę,	 którą	
potwierdza	udział	kombatantów	Powsta-
nia,	 najwyższych	 władz	 państwowych,	
licznych	 pocztów	 sztandarowych	 oraz	
ogromnych	 rzesz	 mieszkańców	 Warsza-
wy.	Jest	wspólna	modlitwa,	salwa	hono-
rowa,	składanie	wieńców.	
	 Niestety,	z	każdym	rokiem	spo-
tyka	 się	 coraz	mniej	 osób	 z	 biało-czer-
wonymi	opaskami	na	 rękawach.	Odcho-
dzą	 na	 „wieczną	 wartę”.	 Tym	 bardziej	
naszym	patriotycznym	obowiązkiem	jest	
pielęgnowanie	 pamięci	 o	 Nich,	 a	 przez	
to	 uczestniczenie	 w	 sztafecie	 polskich	
pokoleń	oddanych	swojej	Ojczyźnie.	
	 Jako	szkoła	spod	znaku	Powsta-
nia	 Warszawskiego,	 zaszczyceni	 godno-
ścią	Patrona,	czujemy	się	do	tego	szcze-
gólnie	zobowiązani	 i	 stajemy	na	warcie	
wartości	patriotycznych.
	 W	tym	roku	skład	pocztu	sztan-
darowego	 stanowili	 uczniowie:	 Kacper	
Jałocha,	 Rafał	 Maślankiewicz	 i	 Damian	
Żach,	 pod	 opieką	 p.	 Joanny	Wójtowicz	
oraz	wicedyrektora	Jerzego	Gańko.	
	 Poza	 udziałem	 w	 oficjalnych	
obchodach,	 odwiedziliśmy	 wiele	 mogił	
Powstańców,	 składając	 kwiaty	 i	 zapala-
jąc	 znicze.	Oddaliśmy	hołd	 tym,	 którzy	
uczestniczyli	w	nadaniu	naszej	szkole	Ich	
imienia	w	1995	roku,	z	Druhem	Stanisła-
wem	Sieradzkim	na	czele.	Odwiedziliśmy	
też	 pomnik	 katastrofy	 smoleńskiej	 oraz	
miejsce	ekshumacji	na	tzw.	Łączce,	gdzie	
w	 czasach	 Polski	 Ludowej	 zakopywano	
bez	 śladów	polskich	patriotów,	a	wśród	
nich	 także	 Powstańców,	 mordowanych		
w	katowniach	Urzędu	Bezpieczeństwa.	

   Jerzy Gańko
fot. z arch ZSZ Nr 2

Godzina „W” 
z udziałem Zespołu Szkół Zawodowych nr 2  
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim



30 MIM lipiec/sierpień 2013www.minsk-maz.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zapewnił wiele atrakcji podczas te-
gorocznych wakacji nie tylko dla naj-
młodszych, ale również dla młodzieży  
i dorosłych. W ramach akcji „Wakacje  
z MOSiR” pracownicy Ośrodka przygoto-
wali szeroki wachlarz aktywności spor-
towych począwszy od AQUAAEROBIKU, 
Nordic Walking po popularną formułę 
grand prix w koszykówce ulicznej, piłce 
nożnej czy siatkówce plażowej. 

	 Dodatkowo	11	sierpnia	2013,	od-
był	się	również	MARATON	FITNESS,	który	
przyciągnął	 29	 pań	 i	 jednego	 rodzynka	
na	 boiska	 wielofunkcyjne	 przy	 ul.	 Wy-
szyńskiego	56.	Areoboxing,	 zumba,	 salsa	
oraz	 pilates	 to	 tylko	 niektóre	 atrakcje	
podczas	tegorocznego	maratonu.	Po	każ-
dym	z	bloków	tematycznych,	pracownicy	
Ośrodka	wraz	z	instruktorami	Panią	Ewe-
liną	 Kaska-Łobodowską,	 Panią	 Marzeną	
Siłą,	 Panią	 Anetą	 Leszczyńską	 oraz	 Pa-
nem	 Jarosławem	 Madziarem	 rozdawali	
po	 3	 nagrody–	 za	 technikę,	 koordynację	
oraz	 zaangażowanie,	 natomiast	 dla	 naj-
bardziej	wytrwałych	uczestników,	którym	
starczyło	 sił	 by	 ćwiczyć	do	końca	 (4	 go-
dziny)	przygotowali	cenne	nagrody.	Jedną		
z	tych	nagród,	stepper,	„wytańczyła”	so-
bie	Pani	Katarzyna	Popis.	Pozostała	trójka	
otrzymała	karnety	do	Pas	a	Pas	–	współor-
ganizatora	Maratonu.	
	 Kolejnym	„strzałem	w	dziesiąt-
kę”	 była	 organizacja	 Aquaponiedział-
ków.	 Zainteresowanie	 zajęciami	 było	
tak	 duże,	 iż	 z	 początkowo	 planowanej	
jednej	piętnastoosobowej	grupy	uformo-
waliśmy	 dwie	 dwudziestoosobowe.	 Za-
jęcia	były	całkowicie	bezpłatne	i	trwały		
w	każdy	poniedziałek	wakacji.	„Chodze-
nie	z	kijkami”	-	bardzo	popularny	Nordic	

SPORT

Walking	zaangażował	14	osobową	grupę	
pań	do	przemierzania	dróg	i	dróżek	Miń-
ska	i	okolic.	
	 Dla	 nieco	 młodszych	 przygoto-
waliśmy	w	 tym	 roku	„Wakacje	 z	Rakiet-
ką”,	na	które	zgłosiło	się	ok.	25	mieszkań-
ców	miasta	od	7	do	15	lat.	Dwugodzinne	
zajęcia	 rozpoczęły	 się	 29	 lipca	 i	 trwały	
przez	 dwa	 tygodnie.	 Dzieci	 uczyły	 się		
i	 doskonaliły	 umiejętności	 gry	 w	 tenisa	
ziemnego	oraz	badmintona	pod	czujnym	
okiem	instruktora.	
	 Kolejną	gratką	dla	najmłodszych	
była	 przeprowadzona	 już	 po	 raz	 piąty	
„Bezpłatna	Szkółka	Pływacka”,	która	jak	
co	roku	cieszyła	się	dużym	zainteresowa-
niem.	Na	tę	formę	zajęć	zgłosiło	się	mnó-
stwo	 dzieci,	więc	 uformowaliśmy	 cztery	
grupy	15	osobowe	dla	dzieci,	które	uczyły	
się	pod	okiem	instruktora	podstaw	nauki	

pływania	 oraz	 jedną,	 piętnastoosbową	
grupę	 dzieci,	 które	 doskonaliły	 nabyte	
umiejętności.	 Ta	 wspomniana	 wcześniej	
grupa,	 swoje	 zajęcia	 zakończyła	 naby-
ciem	karty	pływackiej.	
	 Dzieci	 i	młodzież	 dopisały	 rów-
nież	podczas	tegorocznej	formuły	Letnie-
go	Grand	Prix	w	Piłce	Nożnej	Szkół	Gim-
nazjalnych,	czyli	dobrze	wszystkim	znane	
„Czwartki	 z	 MOSiREM”.	 W	 tegorocznej	
edycji	wzięło	udział	10	składów	z	Mińska		
i	okolic,	które	rywalizowały	od	11.07.2013	
do	 22.08.2013	 o	 miano	 najlepszego	 ze-
społu.	 Rozgrywki	 wygrała	 drużyna	 „NO	
NAME”,	 którą	 reprezentowali	 zawodnicy	
z	 w	 składzie	 Michał	 Kowalczyk,	 Bartosz	
Nowakowski,	Oskar	Kaczmarczyk,	Bartosz	
Płachecki,	 Bartosz	 Szadkowski,	 Kacper	
Zwierz,	 Tomasz	 Gańko	 oraz	 Olgierd	 Ba-
durek.	 	Drugie	miejsce	 zajęli	 zawodnicy	
z	„Pędzoncych	Sznurówek”	(	Karol	Wiel-
goławski,	 Daniel	 Smuga,	 Kamil	 Czumaj,	
Wojciech	 Karwowski,	 Przemysław	 Wójt-
czak,	Kamil	Nidzgorski,	Dawid	Głuchowski	
i	Jakub	Chweściuk),	a	trzecie	drużyna	AC	
Bożym	(Hubert	Pasik,	Mateusz	Rosa,	Rafał	
Płatek,	Dominik	Czajka,	Łukasz	Gałązka,	
Michał	Kwarciany	i	Michał	Boguta).	Nagro-
dziliśmy	również	najlepszego	strzelca	za-
wodnika	wygranej	drużyny	 –	Michala	Ko-
walczyka,	który	podczas	turnieju	strzelił	
ok.	 60	 bramek,	 piłkarza	 Daniela	 Smugę	
oraz	 bramkarza	 	 Karola	 Jeżaka.	 Oprócz	
pucharów,	 medalów	 i	 nagród	 rzeczo-
wych	 każda	 drużyna	 otrzymała	 również	
pamiątkową	 koszulkę.	 Uwieńczeniem	
sportowych	zmagań	piłki	nożnej	był	 tur-
niej	Dzikich	Drużyn	Szkół	Podstawowych,	
który	odbył	się	w	dniu	29	sierpnia	2013.	
Prawdziwe	 święto	 milusińskich	 przycią-
gnęło	na	mińskiego	ORLIKA	przy	ul.	Sosn-
kowskiego	1	zawodników	z	Mińska	Mazo-
wieckiego	 i	 okolic.	 	 Szczegóły	 turnieju		

POWAKACYJNY	MOSiR
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i	relacja	fotograficzna	dostępne	na	naszej	
stronie	internetowe	www.mosir.org.pl.	
	 Kolejnym,	 cieszącym	 się	 nie-
słabnącym	 zainteresowaniem,	 było	 rów-
nież	Grand	Prix	w	Piłce	Siatkowej	rozgry-
wane	w	kat.	OPEN	kobiet	i	mężczyzn	oraz	
w	 kategorii	 gimnazjów.	 W	 tegorocznych	
rozgrywkach	udział	wzięło	5	drużyn	dam-
skich	oraz	9	męskich,	których	zawodnicy	
reprezentowali	 Warszawę,	 Mrozy,	 Cele-
stynów,	 Cegłów,	 Kałuszyn,	 Halinów	 oraz	
Mińsk	Mazowiecki	 i	 okolice.	 Po	 czterech	
spotkaniach	 kategorię	 OPEN	 mężczyzn	
wygrali	 Piotr	 Rutkowski	 i	 Krzysztof	 Ka-
lisz	reprezentujący	„Beach	Boys”,	drugie	
miejsce	wywalczył	zespół	z	Mrozów	„Who	
Got	gunz?”	Marcin	Kuźniarski	oraz	Andrzej	
Abramowski,	a	stawkę	na	podium	zamknę-
li	Kamil	Ptaszyński	i	Szymon	Wróbel,	czyli	
dobrze	nam	znany	zespół	„Obrońcy	Tytu-
łu”.	 Bezkonkurencyjnie	 najlepszą	 druży-
ną	wśród	Pań	okazała	„K/P”	 –	Agnieszka	
Kobus	i	Iwona	Piotrowska.	Drugie	miejsce	
zajęły	Aneta	Jaroń	i	Martyna	Chromińska	
„STN	 Błonie”,	 natomiast	 trzecie	 „MKS	
OLIMP	2”	 czyli	 Joanna	Wąsak	 i	Adrianna	

Pacewicz.	 Najlepsze	 zespoły	 zostały	 na-
grodzone	 statuetkami	 oraz	 cennymi	 na-
grodami	 rzeczowymi,	 a	 każdy	 zawodnik	
biorący	 udział	 w	 Grand	 Prix	 dostał	 pa-
miątkową	koszulkę.	Wtorkowe	spotkania	
na	boiskach	przy	ZSZ	nr	2	 –	 cykl	 rozgry-
wek	Grand	Prix	w	Koszykówce	Ulicznej	to	
zmagania	 piętnastu	 drużyn	 4	 osobowych	
podzielonych	 na	 kategorię	 gimnazjali-
stów	 oraz	 OPEN.	Wysoki	 poziom	 rozgry-
wek	towarzyszy	streetballowi	od	dawna,	
przyciąga	więc	nie	 tylko	dużą	 liczbę	ze-
społów,	ale	również	kibiców	tłumnie	gro-
madzących	się	na	obiekcie	Pana	Tomasza	
Płochockiego.
	 Tegoroczna,	bardzo	intensywna,	
Akcja	 MOSiR	 miała	 charakter	 bezpłat-
ny.	 Organizowana	 była	 w	 ciągu	 całych	

wakacji	 i	 zaangażowała	 mnóstwo	 osób,	
które	 efektywnie	 i	 różnorodnie	 spędziły	
czas.		
	 Chcielibyśmy	 podziękować		
wzystkim,	 którzy	 czynnie	 uczestniczyli		
w	 starannie	 przygotowanej	 przez	 nas	
ofercie	 i	 już	 dzisiaj	 zaprosić	 na	 kolejne	
Wakacje	z	MOSiR.	
	 Warto	 wspomnieć,	 iż	 podczas	
wakacji	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 obo-
wiązywał	 wakacyjny	 bilet	 wstępu	 na	
pływalnię	 mińską	 w	 kwocie	 3zł/godz.,		
z	 którego	 skorzystało	 mnóstwo	 dzieci,	
młodzieży	i	studentów.
	 Kolejną	 imprezą	 organizowa-
ną	 przez	MOSIR	 będzie	 „Familiada	Wod-
na	 –	 czyli	 rodzinne	 zawody	 pływackie		
z	 przymrużeniem	 oka”.	 Zapraszamy	 do	
śledzenia	 naszej	 strony	 internetowej	
www.mosir.org.pl	,na	której	niedługo	zo-
stanie	zamieszczony	regulamin.

Agata Szuba, Karolina Stokowska
fot. z arch. MOSiR
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Jak co roku, w okresie wakacji, Miński 
Klub Sportowy Taekwon – Do zorgani-
zował dla swoich członków letni obóz 
sportowo - żeglarski.

	 W	dniach	13	-	27	lipca	pięćdzie-
sięcioro	mińskich	zawodników	i	zawodni-
czek	wraz	z	trenerem	Jackiem	Łuniewski		
i	opiekunami	po	 raz	czwarty	z	 rzędu	go-
ścili	na	pojezierzu	kaszubskim	w	ośrodku	
wypoczynkowym	Psia	Góra	w	miejscowo-
ści	Swornegacie	koło	Chojnic.
	 W	 trakcie	 obozu,	 poprzez	 co-
dzienne	 wielogodzinne	 zajęcia,	 adepci	
Taekwon-Do	podnosili	swoje	umiejętności	
w	tej	koreańskiej	sztuce	walki.	

Trener	 Jacek	 Łuniewski	 aplikował	
swoim	 podopiecznym	 bardzo	 uroz-
maicone	jednostki	treningowe	skła-
dające	się	z	ćwiczeń	ogólnorozwo-
jowych,	 siłowych,	 rozciągających	
oraz	technicznych.	W	trakcie	obozu	
zorganizowano	 także	 klubowy	 tur-
niej	Taekwon-Do.
	 Zwieńczeniem	 dwóch	 tygodni	
ciężkiego	 treningu	 był	 egzamin	 na	
stopnie	uczniowskie	KUP,	po	którym	
ze	 swoich	 kolejnych	 stopni	 mogło	
się	cieszyć	dziewiętnaścioro	klubo-
wiczów.											
	 Oprócz	 tego	 mińszczanie	 bra-

li	 udział	w	zajęciach	doskonalących	 ich	
umiejętności	 w	 żeglarstwie	 oraz		
w	windsurfingu.
	 Dwutygodniowy	pobyt	na	
Kaszubach	oczywiście	urozmaicały	
także	kąpiele	w	jeziorze,	wieczor-
ne	ogniska,	gry	i	zabawy	zespoło-
we.
	 Dodatkowymi	 atrakcjami	
obozu	był	spływ	kajakowy	malowni-
czą	trasą	wiodącą	przez	kaszubskie	
akweny	 wodne,	 przejażdżki	 rowe-
rami	 wodnymi	 i	 rejsy	 żaglówkami	
po	 okolicznych	 jeziorach,	 a	 także	
wycieczki	 piesze	 i	 rowerowe	 po	
najbliższej	okolicy.	

	 Całości	dopełniła	wizyta	w	aqu-
aparku	 w	 Chojnicach	 oraz	 wycieczka	 do	
skansenu	w	Szymbarku.
	 Znakomita	 pogoda	 oraz	 moc	
atrakcji	sprawiły,	że	dwa	tygodnie	pobytu	
w	 kaszubskiej	 krainie	 jezior	 minęły	 bar-
dzo	szybko	i	klubowicze	z	żalem	opuszcza-
li	ten	gościnny	region	Polski.	
	 Następny	klubowy	obóz	-	już	za	
rok!	Wszystkich	chętnych	do	rozpoczęcia	
przygody	z	koreańska	sztuką	samoobrony	
Ta-ekwon-Do	zapraszamy	już	od	września	
na	zajęcia	do	klubu.	Więcej	informacji	na	
www.mks-taekwondo.com.

Igor Koczyrkiewicz
fot. z arch. MKS Taekwon-Do

Niezawodna zawodniczka UKS Judo 
KONTRA Paulina Przyczyna w dniu 4 lip-
ca 2013r. zdobyła brązowy medal na XIX 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
Juniorek Młodszych w Judo.

	 Jest	 to	 najważniejsza	 impreza	
sportowa,	rangi	mistrzostw	Polski,	dla	ju-
niorek	młodszych		w	judo	w	roku	2013.

	 XIX	Ogólnopolska	Olimpiada	Mło-
dzieży	w	Sportach	Letnich	2013	„Łódzkie	
2013”	trwa	od	13	czerwca	do	30	sierpnia	
2013r.	 i	 odbywa	 się	 w	 46	 dyscyplinach	
sportowych.	
	 Nasza	 zawodniczka,	 reprezen-
tująca	 Mazowsze,	 startowała	 w	 wadze	
63kg,	 w	 której	 uczestniczyło	 24	 zawod-
niczki	z	całego	kraju.	Wygrała	4	walki	na	

ippon	 i	 jedną	 przegrała	 na	 ippon.	 Poko-
nała	 Adriannę	 Terbet	 MKS	 Juvenia	 Wro-
cław,	Weronikę	Jałoszyńską	WTJ	Włocła-
wek,	 Alicję	 Lewandowską	 -	 AZS	 Gliwice		
i	w	walce	o	brązowy	medal	-	Magdalenę	
Porembską	z	GKS	Czarni	Bytom.	Przegrała	
z	Zuzanną	Rams	z	UKS	Judo	Wolbrom.
	 Tylko	 dwie	 zawodniczki	 repre-
zentujące	 województwo	 mazowieckie	
zdobyły	podczas	Olimpiady		medale.	Jest	
to	 nasza	 zawodniczka	 Paulina	 Przyczyna		
i	Barbara	Kulik	z	UKJ	225	Warszawa	w	wa-
dze	57kg,	również	brąz.
	 Należy	przypomnieć,	że	w	ubie-
głym	 roku	 Paulina	 również	 zdobyła	 me-
dal	brązowy	w	wadze	57kg	na	XVIII	OOM		
w	Bochni.
	 Startujący	 w	 w/w	 imprezie		
w	Łodzi	w	dniu	7.07.2013r.	nasz	zawodnik	
Tomasz	Sternicki	zdobył	w	wadze	55kg	IX	
miejsce.
	 Bliższe	informacje	o	imprezie	na	
stronie	www.oom2013.info

Trener Zdzisław Wiącek
fot. z arch. UKS Judo KONTRA

Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO
Letni obóz sportowo – żeglarski Swornegacie 2013

NIEZAWODNA jak Przyczyna
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WAKACJE 2013 Z „PRZEŁOMEM”

fot. z arch. Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZEŁOM”
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ORGANIZACJE

4	 sierpnia	 odbył	 się	 III	 etap	 Grand	 Prix	
o	 Puchar	 Burmistrza	Miasta	Mińsk	Mazo-
wiecki	 w	 biegach	 na	 orientację.	 Dzięki	
uprzejmości	Dyrektora	p.	Sylwestra	Pod-
niesińskiego	 -	 biuro	 zawodów	 ponownie	
zorganizowaliśmy	 na	 terenie	 Domu	 Po-
mocy	 Społecznej	 „Jedlina”,	 zaś	 polem	
zmagań	były	gęste	i	trudne	do	pokonania	
lasy	 w	 Mieni.	 Tym	 razem	 zawodnikom	
najbardziej	dawał	się	we	znaki	upał	oraz	
wszechobecne	 na	 trasie	 komary	 -	 padło	
nawet	 podejrzenie,	 że	 organizatorzy	 są		
z	 nimi	 w	 zmowie	 aby	 najbardziej	 dosk-
kwierały	w	pobliżu	lampionów.	

	 Na	 starcie	 III	 etapu	 stanęło	 24	
śmiałków.	 Zawodnicy	 (pomni	 doświad-
czeń	 z	 poprzedniej	 odsłony	 zawodów)	
przygotowali	się	na	najgorsze	ale	jak	ktoś	
stwierdził	„Mienia	została	odczarowana”	
i	odsłoniła	swoje	podwoje.	Leśny	gąszcz	
zdawał	się	tak	głęboko	nie	skrywać	roz-
stawionych	 stojaków	 co	 spowodowało,	
że	prawie	wszystkim	udało	 się	odnaleźć	
rozmieszczone	punkty.	Klasyfikacja	etapu	
przedstawia	 się	 następująco.	W	katego-
rii	mężczyzn	pierwsze	miejsce	wywalczył	
Łukasz	 LEMANOWICZ,	 drugie	 Krzysztof	
URBANIAK,	 a	 trzecie	 Dariusz	 WÓJCIK.	
Zmagania	w	grupie	pań	wygrała	tym	ra-
zem	 Aleksandra	 BIELECKA	 a	 tuż	 za	 nią	

uplasowała	się	Anna	RŻYSKO.	W	kategorii	
rodzinnej	najwyższe	miejsce	podium	przy-
padło	w	udziale	naszemu	klubowemu	ko-
ledze	Leszkowi,	który	razem	z	córką	Asią	
pokonał	trasę	najszybciej.	Drugie	miejsce	
zajęli	 Aleksander	 i	 Barbara	 ZAWADZCY				
a	trzecie	przypadło	w	udziale	Antoniemu		
i	Pawłowi	LENDZIOSZEK.	

	 Szczegółowe	 wyniki	 trzeciego	
etapu	 oraz	 klasyfikacji	 w	 ramach	 Grand	
Prix	o	Puchar	Burmistrza	Miasta	Mińsk	Ma-

„Mienia odczarowana” 
-	czyli	III	etap	Grand	Prix	w	biegach	na	orienta-

zowiecki	zamieszczone	są	na	stronie	klu-
bu	w	zakładce		wyniki	z	4	sierpnia	2013r.
	
	 Miłym	akcentem	na	zakończenie	
dnia	 ciężkich	 zmagań	 był	 wspólny	 grill	
podczas	 którego	 dzielono	 się	 wrażenia-
mi	i	wymieniano	cenne	spostrzeżenia.	Ta	
część	 imprezy	 możliwa	 była	 dzięki	 nie-
ocenionej	pomocy	udzielonej	przez	spon-
sora	-	firmę	Kaufland	oraz	przy	wsparciu	
dyrekcji	 i	 pracowników	 DPS	 „Jedlina”.	
Dziękujemy!

Organizatorzy

http://kszielonoczarni.futbolowo.pl/


