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Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

Mińsk Mazowiecki w czołówce miast o najniższych 
wydatkach na administrację samorządową

Ranking - wydatki bieżące na administrację,
tabela: Miasta powiatowe
 > 30 tys. mieszkańców - najniższe wydatki
 bieżące na administrację w przeliczeniu
 na 1 mieszkańca,
źródło: Pismo Samorządu Terytorialnego
WSPÓLNOTA, Nr15/1151, 26 lipca 2014,
autorzy: Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska

Szanowni Państwo.

  Piknik sportowy, ostatni dancing w pałaco-
wym amfiteatrze, dzień rodziny, festiwal orkiestr dętych 
to tylko niektóre wydarzenia z ostatniego weekendu wa-
kacji. Bardzo licznie uczestniczący w nich Mińszczanie za-
chęceni piękną pogodą pożegnali już wakacje. A w ich cza-
sie działo się w mieście naprawdę wiele. Przeprowadzony 
z rozmachem festiwal 4 M oraz cieszący się ogromną po-
pularnością cykl MDK – Muzyka Dancing Kino, pokazały 
że Mińsk Mazowiecki to prawdziwie roztańczone miasto. 
To też miasto, które pamięta o swojej historii i potrafi  
w sposób niezwykle patriotyczny świętować ważne dla Po-
laków rocznice. 16 sierpnia podziwialiśmy zorganizowaną 

na niespotykaną dotychczas skalę inscenizację historyczną przedstawiającą wątki 
z wojny polsko – bolszewickiej. Dwa tygodnie wcześniej uczciliśmy 70 rocznicę 
wybuchu powstania warszawskiego. 17 sierpnia na Starym Rynku świętowaliśmy 
wspólnie rocznicę wyzwolenia naszego miasta z rąk bolszewików oraz cudu nad 
Wisłą. Wszystkim Państwu dziękuję za udział w tych pięknych obchodach.
 1 września rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny, który przynosi nam 
nowe obowiązki i wyzwania. To dobry czas aby dokonać przeglądu placówek oświa-
towych, zaplanować nowe inwestycje na kolejny rok budżetowy.  W wakacje zmoder-
nizowaliśmy część szkoły podstawowej nr  5, powstała nowa sala lekcyjna, świetlica  
i szatnia, wykonaliśmy termomodernizację przedszkola nr 4, rozpoczęliśmy  
budowę hali sportowej przy gimnazjum nr 2. Perturbacje z hiszpańskim wyko-
nawcą Miejskiej Szkoły Artystycznej spowodowały, że nie udało się zakończyć tej 
inwestycji w planowanym terminie. W porę wychwycone błędy przy wykonywaniu 
prac budowlanych sprawiły, że zdecydowałem się odstąpić od umowy. Skutkiem 
tego będzie istotne przesunięcie terminu zakończenia prac, nie mogło być jed-
nak zgody na fuszerkę i wyrzucanie pieniędzy w błoto. Miasto wydało dotychczas 
niecałe 2,5 mln. zł. na obiekt którego cała wartość wg. kosztorysów to niemal  
11 mln. zł. Zarówno sala koncertowa jak i rozbudowywana szkoła to inwestycja na lata  
i dlatego musi być wykonywana z należytą starannością. 
 W wakacje ruszyła też długo oczekiwana przebudowa ul. Grzeszaka. 
To bardzo ważna ze strategicznego punktu widzenia droga prowadząca do stacji 
kolejowej Anielina. Jest to zarazem ostatnia duża inwestycja drogowa w tej ka-
dencji samorządu. 
 Przed nami – 7 września - uzupełniające wybory do Senatu RP.  
Apeluje do Państwa o wzięcie w nich udziału, im bowiem wyższa będzie frekwen-
cja tym trafniejszy wybór. Wybory to zawsze wielkie święto demokracji, w którym 
powinniśmy uczestniczyć wszyscy. 
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27 czerwca b.r. Sekretarz Miasta Ja-
dwiga Frelak uczestniczyła w spotkaniu  
w Pałacu Prezydenckim z przedstawi-
cielami samorządów, które wprowadziły 
Kartę Dużej Rodziny, instytucji partner-
skich Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzi-
ny oraz rodzin wielodzietnych.

Wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć 
coś, co jest szczególnie wartościowe 
- konkurencję na rzecz dużych rodzin - 
mówił na spotkaniu prezydent Bronisław 
Komorowski.

Prezydent zaapelował, by zachęcać do 
wprowadzania kart kolejne samorządy 
„także poprzez wykorzystanie mechani-
zmu demokratycznego, jakim są zbliżają-
ce się wybory samorządowe”.

Bronisław Komorowski dziękował też 
wszystkim przedsiębiorcom, którzy udzie-

lają zniżek w ramach samorządowych 
kart rodzinnych i zapewnił, że podobnie, 
jak w przypadku samorządowców, będzie 
propagował dobre przykłady.

Mija rok od wprowadzenia w Mińsku Ma-
zowieckim Programu „Rodzinny Mińsk”, 
w ramach którego rodziny posiadające 
troje i więcej dzieci otrzymują Mińską 
Kartę Dużej Rodziny. Jest ona wydawana 
po spełnieniu określonych kryteriów i ofe-
ruje system zniżek w ofercie kulturalnej 
i rekreacyjnej miasta. Zniżki te udostęp-
niają nie tylko miejskie jednostki, ale 
również przedsiębiorcy prywatni. 

Celem Programu jest m.in. tworzenie do-
brych warunków dla życia i rozwoju ro-
dziny wielodzietnej oraz uwzględnianie 
zasady tworzenia przyjaznej przestrzeni 
dla rodzin z dziećmi jako priorytetowej w 
działaniach władz miasta.

W galerii Miejskiego Domu Kultury moż-
na było oglądać niezwykłą wystawę fo-
tografii „Oni pod pokrywą codzienno-
ści”. 
 Jej autor Jarek Wójcicki – fotograf  
z pasji i zamiłowania nie lubi schematycz-
nych i oczywistych zdjęć. To, co tworzy 
jest wyjątkowe, tak jak bohaterowie jego 
prac...

http://minskmaz.com/news/oni-pod-po-
krywa-codziennosci

fot. minskmaz.com i J. Wójcicki

Niecodzienna wystawa
 w MDK

Przez rok funkcjonowania Mińskiej Kar-
ty Dużej Rodziny otrzymało ją już 1206 
osób. Na chwilę obecną zniżki w swoich 
punktach oferuje 30 prywatnych przed-
siębiorców m.in. prywatne przedszkola, 
szkoły językowe, przychodnie zdrowia, 
sklepy.

Zachęcamy rodziny wielodzietne, które 
jeszcze nie posiadają Karty do złożenia 
wniosku, a prywatnych przedsiębiorców 
do przystąpienia do Programu, co niewąt-
pliwie będzie wkładem w promowanie 
modelu rodziny wielodzietnej i pozytyw-
nego jej wizerunku.                       (red.)

źódło fot. Kancelaria Prezydenta RP
autor fot:  Pan Wojciech Olkuśnik

Karta Dużej Rodziny - spotkanie w Pałacu Prezydenckim
17 sierpnia minęły 3 lata od śmierci  
Honorowego Obywatela Miasta Mińsk 
Mazowiecki ks. Jana Sikory.

Ks. Jan Sikora w czasie okupacji uczył 
się na tajnych kompletach w mińskim 
gimnazjum, zdając później do Liceum 
Humanistycznego. Niedługo potem trafił 
do konspiracji i został członkiem Szarych 
Szeregów. Zasłużył się w walkach z oku-
pantem. Był wieloletnim proboszczem 
parafii Matki Bożej Częstochowskiej  
w Wołominie. Tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Mińsk Mazowiecki otrzymał  
w 1996 roku.

Upamiętniając postać ks. Jana Siko-
ry, burmistrz Marcin Jakubowski złożył  
w imieniu mieszkańców Mińska Mazowiec-
kiego wiązankę na grobie Honorowego 
Obywatela Miasta w Wołominie.      (red.)

fot. z arch. UM

3. rocznica śmierci ks. Jana Sikory

W 9. rocznicę śmierci Tadeusza Chró-
ścielewskiego burmistrz Marcin Jaku-
bowski złożył pamiątkową wiązankę od 
mieszkańców Mińska Mazowieckiego.

Tadeusz Chróścielewski był poetą, pro-
zaikiem i tłumaczem. Tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta Mińsk Mazowiecki 
otrzymał w 1971 roku. Zmarł 17 sierpnia 
2005 roku. Spoczął na cmentarzu na Ra-
dogoszczu w Łodzi.    (red.), fot z arch. UM 

9. rocznica śmierci 
Tadeusza 
Chróścielewskiego

Wspólną modlitwą i złożeniem kwiatów 
upamiętniono w czwartek, 21 sierpnia 
72. rocznicę likwidacji getta. W imie-
niu burmistrza Marcina Jakubowskiego 
złożona została wiązanka symbolizująca 
pamięć mieszkańców o tej tragedii.

Getto żydowskie utworzono w Mińsku 
Mazowieckim w 1940 r., a zasięgiem 
obejmowało m.in. ulice Nadrzecz-
ną, Bulwarną, Warszawską i Rynek.  
Zamknięto w nim blisko 7 tys. Żydów nie 
tylko z Mińska, ale również z okolicznych 
miejscowości. 

Hitlerowcy likwidację getta rozpoczęli 
21 sierpnia 1942 roku. Na terenie mia-
sta rozstrzelano ok. 1 300 Żydów, a ok. 
5 tys. wywieziono do obozu zagłady  
w Treblince.                                 

(red.) fot. Marek Łodyga

72. rocznica likwidacji getta
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Zawodnicy Klubu Kolarskiego V-Max 
wrócili z letnich zgrupowań. Pełno-
letni zawodnicy trenowali w wysokich 
górach na szosach wokół Zieleńca, na-
tomiast 13-osobowa ekipa dzieci i mło-
dzieży pracowała solidnie na terenie 
przepięknej Puszczy Piskiej w okoli-
cach Wiartla. 

Wszystkie założenia treningowe zosta-
ły wykonane w stu procentach. Teraz 
nadszedł czas na regenerację sił i krót-
ki wypoczynek (oczywiście na rowerze). 
Niebawem niektórzy mińscy kolarze pod-
dani zostaną specjalistycznym badaniom 
wydolnościowym w Instytucie Sportu  
w Warszawie.

W drugą część sezonu startowego 2014 
V-MAX wejdzie z poszerzonym i silniej-
szym składem. Atmosfera w grupie jest 
dobra jak nigdy wcześniej, a bojowe na-
stawienie i pewność siebie młodych za-
wodników przyniesie niebawem pożądane 
efekty.

W tym miejscu  szczególne podziękowa-
nia należą się wszystkim wspierającym 
Klub V-MAX z Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji na czele oraz rodzicom mło-
dych kolarzy. Bez wsparcia i zaangażowa-
nia wielu ludzi otwartych na sport na te-
renie miasta Mińsk Mazowiecki i powiatu 
mińskiego kolarstwo nie funkcjonowałoby 
na dotychczasowym poziomie.

 
oprac. na podst. mat. Jacka Tomkiewicza

fot. z arch. KK VMAX

V-MAX zakończył zgrupowania

W czwartek, 14 sierpnia burmistrz Mar-
cin Jakubowski spotkał się z piłkarzami 
MKS MAZOVIA przed inauguracyjnym 
meczem IV ligi.

Na spotkaniu obecni byli również prezes 
MKS Mazovia Andrzej Kuć, trener Janusz 
Puchalski, kierownik klubu Janusz Wil-
czek i kierownik sekcji piłki nożnej Hen-
ryk Szwach.

Dziękowano burmistrzowi za wkład miń-
skiego samorządu w rozwój klubu, a na 
tle ościennych powiatów ta pomoc dla 
lokalnej drużyny wyróżnia się znacząco.

Miłym akcentem była wymiana prezenta-
mi. Kapitan drużyny Alan Grabek wręczył 
burmistrzowi Marcinowi Jakubowskiemu 
pamiątkową koszulkę, a piłkarze otrzy-
mali drobne upominki od miasta. 

(red.), fot. z arch. UM MM

Piłkarze Mazovii u Burmistrza

W dniach 5 i 6 lipca b.r. już po raz osiemnasty odbył się na terenie miasta i okolic rajd samochodowy Rally Mińsk  
Mazowiecki 2014. 
 Wyniki rajdu w klasyfikacji generalnej i poszczególnych klasach, w Superpróbie o Puchar Burmistrza MARCINA JAKUBOW-
SKIEGO oraz wyniki Grand Prix o Puchar Prezesa AK - Centrum, a także galeria z imprezy do wglądu na stronie www.ak-centrum.pl.

Rally Mińsk Mazowiecki 2014

W dniach 7-11 lipca 2014 roku odby-
ły się, organizowane po raz pierwszy, 
przez Fundację Dziedzictwo i Kościół 
Chrześcijan Baptystów w Mińsku Mazo-
wieckim półkolonie z językiem angiel-
skim „Cool English School”. 

Jest to cykliczny projekt obejmujący 
co najmniej dwa kolejne lata w danym 
mieście. Tzw. Day Camp został zorgani-
zowany w centrum Mińska na ul. Małej 
6 dzięki uprzejmości Dyrekcji Studium 
Języków Obcych, które na potrzeby pół-
kolonii udostępniło swoje sale lekcyjne. 
Zajęcia były prowadzone przez chrześci-
jańskich nauczycieli, którzy specjalnie 
na tą okazję przylecieli ze Stanów Zjed-
noczonych. 

Półkolonie obejmowały pięć dwudziesto-
pięciominutowych bloków tematycznych 
w skład których wchodziły: lekcje języka 
angielskiego, zajęcia plastyczne, lekcje 
wiedzy biblijnej, zajęcia sportowe oraz 
przerwa regeneracyjna dla uczestni-
ków na ewentualne napoje i przekąski.   

Day Camp był adresowany do dzieci  
w wieku od 5 do 12 lat i nie wymagał 
od uczestników żadnych opłat. Nauczy-
ciele i opiekunowie wykonywali swoją  

Półkolonie „Day Camp”

5 dniową pracę w ramach wolontaria-
tu. W kulminacyjnym momencie liczba 
uczestników przekroczyła setkę.

Na twarzach dzieci mimo panujących 
upałów gościł uśmiech a dobra zabawa 
połączona z nauką nie „poszła w las”. 
Świadczyło o tym piątkowe dodatko-
we popołudniowe spotkanie, na którym 

dzieci mogły zaprezentować swoim ro-
dzicom nabyte w ciągu tygodnia umie-
jętności. Mimo, że półkolonie trwały 
jedynie tydzień to, wiele osób zżyło się 
ze sobą i ciężko było niektórym opuścić 
miejsce „zbiórki”.

Zapraszamy na kolejną edycję w waka-
cje 2015.

M. Niedziałkowski, fot. z arch.  Fundacji

fot. Witold Prószyński
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Mszą Świętą w intencji Ojczyzny  
w kościele pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny rozpoczęto w Mińsku  
Mazowieckim obchody 94. rocznicy  
Bitwy Warszawskiej. Po nabożeństwie 
uroczystości kontynuowano pod Pomni-
kiem Niepodległości na Starym Rynku.
 
Przemówienie Burmistrza Miasta Marcina 
Jakubowskiego.

 Szanowni Państwo.

Jeszcze nie opadły emocje po zapierają-
cej dech w piersiach wczorajszej insce-
nizacji historycznej przedstawiającej 
walki z bolszewikami z 1920 roku oraz 
wyzwolenie Mińska Mazowieckiego z rąk 
bolszewików, a już dzisiaj spotykamy się 
w miejscu dla mińszczan szczególnym, by 
uczcić z honorami tych, którzy ocalili na-
szą Ojczyznę od ponownego zagrabienia 
niepodległości.
 94 lata temu odparliśmy bol-
szewicką agresję w jednej z najważ-
niejszych bitew świata. W obronie 
odrodzonego państwa polskiego wy-
stąpił cały naród. Stanęliśmy na straży 
wszelkich wolności i swobód obywatel-
skich, które wtedy reprezentowane były  
w Rzeczpospolitej. Brały z nas przykład 
inne państwa, widząc poszanowanie dla 
takich wartości, jak prawa kobiet, wol-
ność wyznania, czy swoboda politycz-
na. O tym, że w skali światowej Bitwa 

Warszawska miała ogromne znaczenie 
świadczy fakt, że polskie wojska zatrzy-
mały falę komunizmu, która mogła zalać 
Europę Zachodnią. Przez kilka dni sierp-
nia 1920 roku ważyły się losy nie tylko 
Polski, ale i Europy. Obronił nas śmia-
ły plan strategiczny Naczelnego Wodza 
Józefa Piłsudskiego oraz determinacja  
i odwaga dowódców, którzy ten plan zre-
alizowali na polu walki. Ofiarne i solidar-
ne społeczeństwo potrafiło zmobilizować 
się do ochotniczej służby. Polskości nie 
zhańbiono.
 Końcowy epizod Bitwy Warszaw-
skiej rozegrał się w okolicach Mińska Ma-
zowieckiego, bowiem spotkały się tu zwy-
cięskie oddziały z dwóch polskich frontów. 
A dzisiaj stoimy w miejscu, z którego wi-
dać piękny kościół pod wezwaniem Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny. Znajdu-
je się w nim cudowny obraz Matki Boskiej 
Anielskiej, zwanej Hallerowską. To przed 
tym wizerunkiem modlił się przed bitwą 
gen. Józef Haller, a 17 sierpnia w towa-
rzystwie nuncjusza apostolskiego Achil-
le Ratti, późniejszego papieża Piusa XI, 
dziękował za zwycięstwo nad bolszewi-
kami. W wyzwolonym Mińsku witano też 
Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego  
i późniejszego prezydenta Francji Charle-
s’a de Gaulle’a, który za udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej odznaczony został 
orderem Virtuti Militari.
 Dzisiaj znów oczy Polaków coraz 
częściej zwracają się na wschód. Z niepo-

kojem obserwujemy poczynania Rosji na 
Ukrainie, brak poszanowania dla wolności  
i demokratycznych zasad na Białorusi, 
blokowanie polskich kontraktów czy ro-
syjskie embargo na polskie produkty. 
Jednak spoglądamy tam dzisiaj z pozycji 
silnego członka NATO, jednego z decy-
dentów Unii Europejskiej. Z pozycji kra-
ju odgrywającego rolę lidera w Europie 
środkowo wschodniej. Dziś mamy w za-
nadrzu nie tylko polską armię, która tak 
pięknie prezentowała się dwa dni temu na 
spektakularnej paradzie w Święto Wojska 
Polskiego, a w maju  przedstawiała nam 
swoje możliwości na pokazach w Mińsku 
Mazowieckim. Dziś mamy za sobą całą 
potęgę sojuszu Północnoatlantyckiego, 
stabilną i rozsądną politykę zagraniczną 
polskiego rządu i całej Unii Europejskiej, 
dlatego w przyszłość spoglądać możemy 
ze spokojem.
 15 sierpnia obchodziliśmy Świę-
to Wojska Polskiego. Z tej okazji chciał-
bym podziękować wszystkim żołnierzom 
i pracownikom wojska za trud i poświę-
cenie, którego nie szczędzą w codziennej 
pracy. Życzenia wszelkiej pomyślności 
przekazuję również kombatantom, wete-
ranom i wszystkim tym, którzy po zdjęciu 
munduru nadal służą swoim cennym do-
świadczeniem. Dzięki Wam czujemy 
się bezpieczni.

Dziękuję bardzo.

94. rocznica Bitwy Warszawskiej
Z ŻYCIA MIASTA

Inscenizacja historyczna „Mińsk 1920”
W sobotę, 16 sierpnia mieszkańcy Mińska Mazowieckiego byli świadkami pierwszej inscenizacji historycznej zorganizowanej  
w naszym mieście na tak dużą skalę. „Mińsk 1920” to rekonstrukcja przedstawiająca walki z 1920 roku na terenie powiatu mińskiego 
i wyzwolenie Mińska z rąk bolszewików. Obejrzeć można było m.in. tworzenie armii ochotniczej, wjazd 3. Pułku Ochotniczego, czy 
wizytę gen. Józefa Hallera. Nie zabrakło również odwołania do II wojny światowej, chociażby poprzez przedstawienie odbicia więź-
niów z rąk hitlerowców w ramach akcji „Burza”.

Głównym organizatorem całego przedsięwzięcia było Towarzystwo Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubelskich. Zadanie było współfinanso-
wane ze środków z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Powiatu Mińskiego.

fot. z arch. UM fot. z arch. UM
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Z IMPREZ MDK

            Zakończył się zorganizowany przez 
Miejski Dom Kultury we współpracy  
z Fundacją Kościuszkowską z Nowego 
Jorku obóz języka i kultury amerykań-
skiej. Była to pierwsza tego typu ini-
cjatywa w naszym mieście. Fundacja 
od wielu lat prowadzi podobne obozy  
w całej Polsce. Idea jest prosta – po-
przez bezpośredni kontakt z lektorami 
dzieci i młodzież mają zaznajomić się 
z amerykańską kulturą i obyczajami, a 
przy okazji doskonalić znajomość języ-
ka angielskiego.   

            Zajęcia odbywały się przez 10 
dni od 21 lipca do 1 sierpnia. Plan każ-
dego dnia był podobny. Najpierw przez 3 
godziny konwersacje i zabawy językowe, 
które odbywały się w gościnnym Gimna-
zjum Miejskim nr 2. Potem krótki spacer 
przez park do MDK i dwugodzinna prze-
rwa na obiad oraz czas dla uczestników 
na przygotowanie prezentacji na Dzień 
Polski na zakończenie obozu. Następnie 
przez dwie godziny warsztaty artystycz-
ne, gry i zabawy pod okiem amerykańskich 
wolontariuszy.

            Na zajęciach uczestnicy obozu 
dowiedzieli się wiele na temat geografii 
Stanów Zjednoczonych, zamieszkujących 
ich zwierzętach, „odwiedzili” Nowy Jork, 
rozmawiali na temat symboliki flag USA  
i Polski, przygotowali nawet menu do pol-
sko – amerykańskiej restauracji. Okazało 
się, że mimo dzielących nasze kraje kilo-
metrów wiele jest podobieństw pomiędzy 
polską a amerykańską młodzieżą. Lubią 
podobnie spędzać czas, gry i zabawy choć 
pod innymi nazwami mają podobne zasady.

            Z uczestnikami obozu pracowała 
wykwalifikowana kadra pod okiem dr Jose-
pha Polizzi z Uniwersytetu Marywood. Były 
to Nancy Warlop i Shannon Bruskiewicz – do-
świadczone nauczycielki wspomagane przez 
asystentki – Jacklyn Krut, Amandę Gruszew-
ski i Julię Mateusiak. Te polsko brzmiące na-
zwiska to nie przypadek. Dziadkowie Aman-
dy przybyli do USA wiele lat temu, Shannon 
ma polskiego męża, a doskonale mówiąca 
po polsku Julia - polskich rodziców.

            W obozie udział wzięło 18 dzie-
ci w wieku od 8 do 14 lat. Początki były 
nieco nieśmiałe, zwłaszcza najmłodsi 
uczestnicy potrzebowali więcej czasu na 
przestawienie się na komunikację w języ-
ku angielskim. Jednak już po kilku dniach 
bez problemu nawiązywali kontakt z Ame-
rykanami.

            Przez 10 dni obozu uczestnicy pra-
cowali m.in. nad pamiątkowym muralem. 
Było to płótno o wymiarach 4 m na 2 m, 
na którym namalowane zostały flagi polska  
i amerykańska, podobizny Jerzego  
Waszyngtona oraz Tadeusza Kościuszki,  
a każdy z uczestników zajęć otrzymał swój 
fragment. Mógł na nim umieścić swoje 
przesłanie nawiązujące do przyjaźni. Mu-
ral został zaprezentowany podczas finału 
obozu – 1 sierpnia, podczas tzw. Dnia Pol-
skiego.

            Z kultury i obyczajów amery-
kańskich czerpali uczestnicy obozu, ale  
i jego prowadzący również pogłębili swoją 
wiedzę o naszym kraju. Amerykanie kil-
kakrotnie odwiedzili Warszawę – zwiedzili 
m.in. Wilanów, Zamek Królewski, Muzeum 
Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich. Interesująca była dla 
nich wycieczka do Płocka na festiwal folk-
lorystyczny. Niezapomniane wrażenie wy-
warł na nich Kazimierz Dolny. Amerykańscy 
lektorzy byli naprawdę ciekawi Polski, czu-
li wręcz niedosyt, gdy dowiedzieli się, że 
tak naprawdę każdy region naszego kraju 
może różnić się pod względem obyczajów 
czy mowy. Nasi goście byli również zado-
woleni ze spotkania z burmistrzem miasta 
Marcinem Jakubowskim. Przedstawili mu 
ideę organizowanego przez Fundację Ko-
ściuszkowską programu nauczania języka 
angielskiego w Polsce. Z kolei gospodarz 
naszego miasta był oczywiście ciekaw czy 
Amerykanom podoba się Mińsk i jak czują 

się w Polsce. Nasi goście bardzo chwalili 
polską kuchnię, gościnność i …spacerują-
cych po chodnikach ludzi. Okazało się że 
dla nich bardziej naturalnym jest widok lu-
dzi przemieszczających się samochodami, 
a nie pieszo.

            Amerykański obóz zakończył się 
1 sierpnia Dniem Polskim. Jako że data 
szczególna, nie zabrakło odniesień do rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Uczestnicy obozu zaprezentowali wspo-
mniany wcześniej mural oraz swoje języ-
kowe, taneczne i wokalne umiejętności. 
A my postanowiliśmy również sprawdzić 
Amerykanów, czy dwa spędzone w Polsce 
tygodnie poszerzyły ich wiedzę o naszym 
kraju. Każdy z lektorów miał za zadanie 
odpowiedzieć na trzy pytania dotyczące 
Polski – naszej historii, geografii i obycza-
jów. I trzeba przyznać, że z zadaniem po-
radzili sobie wyśmienicie, bo podpowiedzi 
prawie w ogóle nie były potrzebne.

            Mamy nadzieję, że dla uczest-
ników obozu było to cenne doświadczenie 
wzbogacające nie tylko znajomość języka, 
ale przede wszystkim pozwalające zetknąć 
się z inną kulturą i obyczajami. Ameryka-
nie natomiast wyrazili gotowość i życzenie 
powrotu do nas w przyszłym roku.

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK

Odkrywanie Ameryki

Kamień pamięci
Istotne wydarzenie w bieżącej działalności 
Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowiec-
kiego stanowiło sobotnie (23 sierpnia), od-
słonięcie kamienia i tablicy pamiątkowej 
poświęconej pięćdziesięcioleciu funkcjo-
nowania stowarzyszenia. 
 Zanim jednak rozpoczęła się ta 
miła uroczystość, w mińskomazowieckim 
kościele pod wezwaniem Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny została odprawiona 
poranna msza święta w intencji zmarłych  
i żyjących członków TPMM. Prawie dziesięć 
godzin później przedstawiciele Towarzy-
stwa, jego sympatycy oraz reprezentanci 
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki (Diana 
Rokicka, Alicja Cichoń) i Starostwa Powia-
towego (Urszula Soroka) pojawili się w miń-
skomazowieckim parku, aby wziąć udział  
w sobotnim wydarzeniu.    

Mińszczanin Kamil Bodziony który 28 
kwietnia wyruszył w ramach projektu 
Dreams for free autostopem dookoła 
Europy nie zabierając ze sobą żadnych 
pieniędzy, szczęśliwie po 62 dniach po-
wrócił do Mińska. Podróżując przez 29 
krajów Kamil pokonał ponad 19 tys. km 

Z ŻYCIA MIASTA

Dreams for free

 Zainaugurowały je okolicznościo-
we wystąpienia prezesa TPMM Tomasza 
Adamczaka, prezesa TPMM w latach 1991 
– 2008 Janusza Kuligowskiego i wnuczki pre-
zesa TPMM Józefa Sylwestrowicza profesor 
Marii Ekiel – Jeżewskiej. Wymienione osoby 
dokonały również przecięcia okolicznościo-
wej wstęgi, w czym poza nimi wzięli udział 
również Ewa Ciąćka – Urbańska, Andrzej 
Sadomski, córka Wacława Pieńkowskiego 
(wszyscy potomkowie prezesów TPMM), 
Czesław Gągol, Marek Nowicki (obaj pre-
zesi TPMM w latach 80 – tych XX wieku)  
i Leontyna Sprzątczak (wieloletnia skarbnik 
TPMM). 
 Po odsłonięciu obelisku nie za-
brakło jego poświęcenia przez księdza 
reprezentującego kościół pw. NNMP oraz 
wykonania wspólnej fotografii. Ostatnim 
punktem sobotniej uroczystości było to-
warzyskie spotkanie odbywające się na 

podwórzu budynku znajdującego się przy 
ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 27. 
 Serdecznie dziękujemy za pomoc 
przy realizacji pamiątkowego wydarze-
nia radnym Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
oraz paniom Małgorzacie Parol i Magdalenie 
Jackowicz, a także panom Adamowi Szcze-
paniakowi, Ireneuszowi Kuśmierskiemu, 
Mirosławowi Starczewskiemu, Robertowi 
Patoce, Jackowi Sawickiemu i Markowi Ło-
dydze.  
 Za wsparcie organizacji spotkania 
towarzyskiego słowa podziękowań nale-
żą się pracowniczkom Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim 
– Elizie Gągol, Agacie Szubie i Karolinie 
Stokowskiej, panom Piotrowi Nowickiemu 
i Markowi Nowickiemu wraz z rodziną oraz 
prezesowi mińskiego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Stefanowi Karwowskiemu. 

przekonując się, iż niezależnie od szero-
kości geograficznej można spotkać wielu 
życzliwych i pomocnych ludzi.  

W Finlandii spotkał świętego Mikołaja,  
w Szwecji jadł mięso renifera, w Norwe-
gii szukał trolli, Francję przywitał piękną 
Normandią a pożegnał winem prosto z Bor-
deaux, w Hiszpanii podróżował szlakiem 
świętego Jakuba, pogłaskał gibraltarskie 

małpy i zobaczył wybrzeże Afryki, w Waty-
kanie wysłuchał audiencji papieża, poznał 
bośniacką gościnność  i grecki upał spełnia-
jąc swoje marzenia całkowicie za darmo. 
Ta niewiarygodna przygoda łamie wszel-
kie konwenanse podróży na które musimy 
wydać tysiące złoty. Wyprawa napędzana 
ludzką życzliwością została objęta honoro-
wym patronatem Burmistrza Miasta Mińsk  
Mazowiecki Marcina Jakubowskiego. (red.)

KULTURA

Tomasz Adamczak, fot. z arch. TPMM

fot. Kamil Bodziony
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Publicznej
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

Wakacje w Bibliotece
 Lato, lato… i już po wakacjach. 
Jak ten czas goni! A płynie tak szybko, bo 
tak dużo się dzieje. W Bibliotece waka-
cje były w tym roku bardzo międzynaro-
dowe. Oddział dla Dzieci zabrał młodych 
czytelników w podróż po świecie, by nie 
wyjeżdżając z domu mogli poznać życie, 
zabawy i zwyczaje swoich rówieśników. 
Pod hasłem: „Dzieciaki świata” w ramach 
„Zamotanych Książkowych Wtorków” od-
było się 9 spotkań. Zajęcia prowadzone 
były m.in. na podstawie książki znanej 
dziennikarki i podróżniczki Martyny Woj-
ciechowskiej.
 Byliśmy wspólnie w Etiopii, 
Wietnamie, Irlandii, Tajlandii, na Cyprze 
i w Wenezueli, a na zakończenie podróży 
w Polsce. Poznaliśmy te wszystkie kra-
je z ich geografią, zabytkami, słynnymi 

postaciami, a nawet smakami. Zajęciom 
towarzyszyła przygotowana prezentacja 
multimedialna, animacje, konkursy i eg-
zotyczny poczęstunek. W każdy wtorek 
bawiło się z nami około 70 dzieci.
 Nasze podróże były wyjątkowe, 
także za sprawą wolontariuszy biorących 
udział w projekcie „Sky Is The Limit” Fun-
dacji Rozwoju Międzykulturowego EBU. 
Przez całe wakacje wspierali oni Oddział 
dla Dzieci, dając naszym czytelnikom 
możliwość szlifowania języków obcych 
podczas międzykulturowych warsztatów 
„Ebu-O! Obłędne warsztaty”. Odbyło się 
8 spotkań, w których udział wzięło 257 
dzieci. Zabawa była przednia.

Wieczory 
międzykulturowe
 Wolontariusze przygotowali tak-
że cykl wieczornych spotkań dla młodzie-
ży i dorosłych przybliżając kulturę swoich 
krajów. I tak mieliśmy okazję zobaczyć 
pojedynek Francji i Rumunii, Irlandii  
i Cypru,  Holandii i Hiszpanii, Portugalii  
i Włoch.  Prezentacje i zabawy przycią-
gnęły ciekawych świata mińszczan.

Bezpieczne wakacje
 Wakacje to przygoda, ale żeby 
była bezpieczna zaprosiliśmy także do 
biblioteki Borsuka, który jest maskotką 
warszawskiej Policji i przyjacielem dzie-
ci. Na spotkaniu z maluchami uczył je 
jak bezpiecznie bawić się i zachowywać,  
a także jak unikać zagrożeń. 
 Zajęcia o bezpiecznych wa-
kacjach zorganizowały w Oddziale dla 
Dzieci także panie z Powiatowej Stacji 
Sanitarno Epidemiologicznej w Mińsku 
Mazowieckim. Nauki nigdy nie za wiele.

Dodatkowe atrakcje
 Jak co roku przez całe lato 
działała nasza kinoteka. „Tip-topowe Fil-
mowe Czwartki” (z koncesją MPLC) były 
okazją, by przypomnieć sobie swoje ulu-
bione bajki. Zainteresowanie było bardzo 
duże, na każdy seans przychodziło około 
100 dzieci.
 Dodatkową atrakcją tegorocz-
nych wakacji w bibliotece były „Zakręco-
ne Środy”, w ramach których odbyły się 
warsztaty ”Do Góry Nogami” pt. „Marze-
nia w balonie” oraz „Pocztówka z mojej 
miejscowości”. Były także zajęcia z pro-
dukcji naturalnego mydła glicerynowego 
dla dzieci „Piana mydlana” i dwa teatrzy-
ki Grupy Teatralnej Echo: „Roszpunka”  
i „Leśne Śmieciuchy”. Widownia była 
pełna.

Piknik  czytelniczy 
„Kochamy czytać”
 Na zakończenie wakacji Biblio-
teka zaprosiła mińszczan na pierwszy pik-
nik czytelniczy „Kochamy czytać”.  Mimo, 
że pogoda spłatała nam figla atrakcji nie 
zabrakło. Można było na leżaku poczytać 
prasę, wymienić się książkami, malo-
wać, słuchać młodych muzyków i zrobić 
sobie zdjęcie z pandą. Dzieci brały udział  
w konkursach i losowaniu upominków. 
Pragnienie gasiliśmy świeżo paloną 
kawą, egzotyczną herbatą  lub kolorową 
bubble tea. 
 Czytelnicze spotkanie uświet-
niły przedstawienia: „Grymasy królew-
ny Kasi” i „Tajemnica zaginionych liter” 
w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa. 
Ale najważniejsze było wspólne czyta-
nie. Czytała Dyrektor Biblioteki Elżbieta 
Sieradzińska, czytała pisarka Stanisława 
Gujska, tłumaczka Edyta Matejko-Pasz-

kowska, czytał dziennikarz Dariusz Mól,  
a także Nela Kleszcz, dziesięciolatka, 
która sama napisała książkę dla taty.

70. Rocznica Wybuchu 
Powstania Warszawskiego
 Z okazji rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, o godzinie 17.00 
z okien biblioteki popłynął dźwięk syren, 
by chociaż na chwilę zatrzymać uliczny 
ruch i oddać hołd powstańcom.

Zapowiedzi
 6 września, już po raz drugi, 
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
mińszczan do wspólnego udziału w Naro-
dowym Czytaniu, które z inicjatywy Prezy-
denta Bronisława Komorowskiego odbywa 
się w  całej Polsce. Bohaterem tegorocz-
nej edycji jest Henryk Sienkiewicz i „Try-
logia”. Podobnie jak w 2013 r. przygoto-
wujemy całodzienny maraton czytania, do 
którego zapraszamy mińskie urzędy, insty-
tucje, firmy i osoby prywatne, dorosłych, 
młodzież i dzieci. Oprócz naszych czytelni-
ków i sympatyków będą z nami między in-
nymi pisarka Małgorzata Kalicińska i aktor 
Wojciech Machnicki. Zaczynamy o 10.00  
i czytamy zapewne do późnego wieczora.
 11 września, godz.18.30, wraz  
z wydawnictwem Burda Książki zaprasza-
my na    „Opowieści radiowe i telewizyjne” 
Alicji Resich-Modlińskiej  „Alicja po dru-
giej stronie lustra”.
 17 września, godz. 18.30 z cyklu 
Biblioteka Podróży, Kamil Bodziony opowie 
o swojej autostopowej podróży po Euro-
pie.
 30 września, godz.18.30 spotka-
nie z Agatą Passent i jej książką „Kto to 
pani zrobił?”

Miejska Biblioteka Publiczna,  fot. z arch. MBP
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W godzinach wieczornych 10 sierpnia 
w kościele pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim za-
brzmiała muzyka sakralna w wykonaniu 
oktetu wokalnego Manufaktura Dźwięku. 
Koncert rozpoczął się słowami pocho-
dzącymi z Ewangelii wg św. Jana, które 
wyśpiewał zespół w utworze „If ye love 
me” – „Jeżeli mnie miłujecie, będziecie 
zachowywać moje przykazania. Ja zaś 
będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela 
da Wam, aby z Wami był na zawsze – Du-
cha Prawdy”. Prowadzący koncert za-
znaczył, że te słowa wybrane zostały na 
motto tego koncertu i zaprosił słuchaczy 
do wspólnej modlitwy muzyką chóralną. 
Sam koncert był podzielony na dwie czę-
ści – pierwszą poświęconą muzyce maryj-
nej i drugą, w której oktet wokalny Ma-
nufaktura Dźwięku śpiewał psalmy. 

 Część maryjna rozpoczęła się 
utworem Andrzeja Koszewskiego „Zdrowaś 
Królewno Wyborna”, a następnie zespół 
zaśpiewał utwór Estończyka Urmasa Sisa-
ska „Heliseb Valjadel”, w którym to partię 
solową wykonała Marta Gołębiewska. Ma-
nufaktura Dźwięku zaśpiewała potem cho-
rał gregoriański „Ave Regina Celorum”, ale 
nie w tradycyjnej, jednogłosowej formie, 
a w nowoczesnej czterogłosowej aranżacji 
napisanej przez Tadeusza Paciorkiewicza. 
Czar muzyki chóralnej można było usłyszeć 
w następnym utworze – „Stabat Mater” 
Jacka Piecha. Zespół zaśpiewał ten utwór 
z niesamowitym uczuciem i emocją wkła-
daną w każde słowo. Obie części koncertu 
rozdzielał utwór „Pater Noster” żyjącego 
na przełomie XIX i XX wieku rosyjskiego 
kompozytora polskiego pochodzenia Igora 
Strawińskiego. 
 W części koncertu dotyczącej 
psalmów można było usłyszeć utwory ta-
kich kompozytorów jak: Maciej Małecki, 
Michael Corboz, Mikołaj Gomułka i Urmas 

MTM

Sisask. Utwory te pokazywały całe spek-
trum muzyki psalmicznej – kompozycje 
błagalne (Pokryj swym miłosierdziem), 
radosne (Laudate Dominum), traktujące 
o zaufaniu Bogu (Panu ja ufam, a Wy mó-
wicie), w końcu psalmy chwały (Vulgata). 
Świetnym dopełnieniem całości koncertu 
był zaśpiewany przez oktet „Hymn o miło-
ści” Jerzego Derfla.
 Cały koncert został nagrodzony 
burzą oklasków przez dość tłumnie zgro-
madzoną publiczność. Oktet wokalny Ma-
nufaktura Dźwięku pokazał, że modlitwę 
można łączyć z przyjemnością – a bez wąt-
pienia tym jest słuchanie dobrej muzyki. 
Zespołem pod egidą Mińskiego Towarzy-
stwa Muzycznego dyryguje Emil Ławecki.

Rafał Ostrowski, fot. Piotr Gronek i arch. UM

MANUFAKTURA DŹWIĘKU

POWER TRIO 

 W niedzielę 3 sierpnia w Muzeum 
Ziemi Mińskiej w Dziale 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 
miały miejsce trzy uroczystości związane  
z 70 . rocznicą wybuchu Powstania  
Warszawskiego i Mińskim Dniem Wolności:
- zwyczajem lat ubiegłych, dzięki współ-
pracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, 
mińszczanie mieli okazję śpiewać (nie)za-
kazane piosenki;
- został odsłonięty pamiątkowy kamień na 
cześć  mińszczanina sierż. Henryka Do-
browolskiego ps. „SĘK”, żołnierza I Kom-
panii Kadrowej. Odsłonięcia dokonał Bur-
mistrz Miasta Marcin Jakubowski i historyk  
(właściciel wydawnictwa ZBROJA) Wiktor 
Cygan;
- została otwarta rocznicowa wystawa upa-
miętniająca walki i żołnierzy I Dywizjonu AK 
„Jeleń” podczas Powstania Warszawskiego;
 5 sierpnia w willi hr. Łubieńskiej 
miał miejsce wernisaż wystawy zatytułowa-
nej: „Dyplomy Rzemieślnicze na Ziemiach 
Polskich w XIX i XX w”. Wystawa pochodzi 
ze zbiorów prywatnych Jolanty i Zbignie-
wa Markert i obejmuje dokumenty z ziem 
zaboru rosyjskiego, pruskiego, austro-wę-
gierskiego oraz terenów II Rzeczpospolitej.  
Wystawa przedstawia również dwa wątki  
z historii mińskiego rzemiosła, a są nimi: do-
kumenty piekarskie Stanisława Łopackiego, 
który prowadził piekarnię w Mińsku w la-
tach 1933-1944 (ul. Warszawska 36, potem 
ul. Stalina 36, a następnie ul. Warszawska 
78) jak również dyplom mistrzowski Jana 
Kłosa, który był mistrzem kołodziejstwa.
 Na placu Starego Rynku w każdą 
niedzielę przez cały miesiąc sierpień ma 
miejsce festyn sztuki zatytułowany SZTU-
KOWANY. Muzeum Ziemi Mińskiej było tak-
że współorganizatorem inscenizacji histo-
rycznej „Mińsk 1920”, która miała miejsce  
16 sierpnia.

Wakacyjna działalność  
Muzeum

Muzeum Ziemi Mińskiej 

Opracowała: Edyta Niemiec, fot. Andrzej Partyka

3 sierpnia w Murillo Art & Design Pracowni 
Plastycznej Beaty Sajewskiej zagrali zna-
mienici muzycy jazzowi tworzący „Krzysz-
tof Woliński Power TRIO”. 
 Lider zespołu to gitarzysta jaz-
zowy i kompozytor Krzysztof Woliński, 
za płytę „Live in Kiev” w trzech kolej-
nych edycjach nominowany do nagro-
dy Fryderyka. Perkusista Grzegorz Grzyb 
- rozpoczął naukę gry w wieku lat 11,  
a uzupełnieniem  był znakomity, klasycznie 
wykształcony kontrabasista i gitarzysta baso-
wy, wszechstronny muzyk Mirosław Wiśniew-
ski. Kameralne wnętrza Pracowni wypełniły 
się licznymi miłośnikami jazzu. Młody Blues, 
34 Blues,  Latin Goes To Blues,  Time for Duo,  
Funny Blues, Samboleo, Hey Man  - wszyst-
kie autorstwa Krzysztofa Wolińskiego - za-
władnęły przestrzenią zabytkowej kamienicy  
i odcinkiem ulicy Warszawskiej, zwołując na-
stępnych słuchaczy.                     

B.D., fot. Piotr Gronek
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Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 r.

 Prezydent RP Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 25 czerwca br. zarządził WYBORY 
UZUPEłNIAJąCE DO SENATU RZECZYPOSPOlITEJ POlSKIEJ w trzech okręgach w woj. mazowieckim, 
śląskim i świętokrzyskim.
 Postanowienie Prezydenta RP związane jest z postanowieniami Marszałka Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów: senatora Henryka 
Górskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 47, senatora Bolesława Piechy wybranego w okręgu wyborczym nr 
73 oraz senator Beaty Gosiewskiej wybranej w okręgu wyborczym nr 82.
 Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone w niedzielę 7 września 2014 roku.

WYBORY SAMORZĄDOWEWYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM; Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. Adres Gazety: 05-300 Mińsk 
Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, e-mail: info@umminskmaz.pl. 
Skład: Piotr Wojciechowski. Fot. na okładce: Andrzej Ryszawa, z archiwum Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.
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.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim w ramach re-
alizacji „Programu Wspierania Rodziny 
w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 
2013-2015”, przyjętego Uchwałą nr 
XXXI/308/13 Rady Miasta Mińsk Mazo-
wiecki z dnia 24 czerwca 2013r., za-
prasza Rodziców do udziału w Projek-
cie socjalnym „AKADEMIA RODZICA”. 

W ramach Projektu prowadzone będą 
warsztaty mające na celu wzmocnie-
nie umiejętności wychowawczych, roz-
wiązywania konfliktów wewnątrzro-
dzinnych, wzmocnienie umiejętności 
rozpoznawania i zaspokajania potrzeb. 
Pierwsze spotkanie grupy odbędzie 
się  8 września 2014r. o godzinie 13:00  
w siedzibie Ośrodka.  Projekt „Akademia 
Rodzica” przewiduje 11 dwugodzinnych 
spotkań tematycznych, które będą odby-
wały się raz w tygodniu.  

Spotkania będą skoncentrowane na wy-
mianie własnych doświadczeń, poprzez 
które zaproszeni goście będą mieli moż-
liwość wzajemnego wypracowania roz-
wiązań zmierzających do podniesienia 
wiedzy  i umiejętności rodzicielskich.

Przewidujemy następującą tematykę 
spotkań:
1. Spotkanie integracyjne.
2. System rodzinny.
3. Rola matki, rola ojca w rodzinie.
a) Umiejętność wyznaczania granic w re-
lacji rodzic- dziecko.
4. Znaczenie uczuć w życiu człowieka.
5. Różne oblicza złości.
6. Granice asertywności.
7. Komunikacja wewnątrz rodziny.
8. Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.
9. Jak radzić sobie z trudnymi zachowa-
niami dziecka.
10. System nagród i kar.
11. Spotkanie podsumowujące.

AKADEMIA RODZICA

SPRAWY SPOŁECZNE SPORT

Tradycyjnie, jak w każde wakacje, Miński 
Klub Sportowy Taekwon – Do zorganizował 
dla swoich członków letni obóz sportowo - 
żeglarski.
 W dniach 12 - 26 lipca kilkudziesię-
cioro mińskich klubowiczów wraz z trenerem 
Jackiem Łuniewskim i opiekunami po raz pią-
ty z rzędu gościło na pojezierzu kaszubskim  
w ośrodku wypoczynkowym Psia Góra w miej-
scowości Swornegacie koło Chojnic.
 Celem obozu był aktywny wypoczy-
nek, kształtowanie charakteru i sprawności 
fizycznej oraz podnoszenie umiejętności spor-
towych przez mińskich zawodników i zawod-
niczki.
 Trener Jacek Łuniewski aplikował 
swoim podopiecznym bardzo urozmaicone 
jednostki treningowe składające się z ćwiczeń 
ogólnorozwojowych, siłowych, rozciągających 
oraz technicznych.
 W trakcie obozu odbył się klubo-
wy turniej Taekwon – Do, a zwieńczeniem 
dwóch tygodni treningu był egzamin na stopnie 
uczniowskie KUP, po którym kolejni klubowi-
cze mogli się cieszyć swoimi nowymi stopniami  
w Taekwon – Do. Oprócz tego obozowicze brali 
udział w zajęciach doskonalących ich umiejęt-
ności w żeglarstwie oraz w windsurfingu.
 Dwutygodniowy pobyt na Kaszubach 
urozmaicały także kąpiele w jeziorze, wieczor-
ne ogniska, gry i zabawy zespołowe.

 Dodatkowymi atrakcjami obozu był 
spływ kajakowy malowniczą trasą wiodącą 
przez kaszubskie akweny wodne, przejażdżki 
rowerami wodnymi i rejsy żaglówkami po oko-
licznych jeziorach, a także wycieczki po naj-
bliższej okolicy.
 Całości dopełniła wizyta w komplek-
sie basenowym oraz zwiedzanie akweduktu  
w Fojutowie koło Chojnic – zbudowanej w XIX 
wieku największej tego typu budowli hydro-
technicznej w Polsce, która stanowi unikatowy 

zabytek wzorowany na antycznych rzymskich 
budowlach.
 
 Znakomita pogoda oraz moc atrakcji 
sprawiły, że dwa tygodnie pobytu w kaszubskiej 
krainie jezior minęły bardzo szybko i klubowicze  
z żalem opuszczali ten gościnny region Polski.
Następny klubowy obóz - już za rok!

I. Koczyrkiewicz, fot. z arch. MKS Taekwon-Do

Zawodnicy 3 drużyn młodzieżowych: rocz-
nik 1999, 2000 i 2001 (razem 55 chłopców), 
wzięli udział w obozie piłkarskim zorgani-
zowanym przez MOSiR Mińsk Mazowiecki  
w dniach 3-14 sierpnia. Uczestnicy obozu to 
uczniowie klas I-III Gimnazjum Miejskiego  
nr 1 przy ul. Kopernika w Mińsku Mazo-
wieckim.
 Obóz po raz pierwszy zorganizowany 
został poza granicami Polski – w Bułgarskim ku-
rorcie St. Konstantin i Elena (20 km od Varny). 
Wraz z zawodnikami wyjechali czterej trene-
rzy MOSiR (Robert Stelmach, Alan Grabek, Wal-
demar Osica oraz Łukasz Stelmaszczyk – trener 
bramkarzy). Zajęcia prowadzone były 2 razy 
dziennie na świetnie utrzymanym obiekcie 

pierwszoligowej bułgarskiej drużyny Cherno 
More Varna. Warunki sportowe były wręcz per-
fekcyjne, choć klimat w tym kraju dość wyma-
gający - temperatury w dzień z rzadka spadały 
poniżej 30 stopni. 
 Chłopcy podczas obozu, poza trenin-
gami, rozegrali sparingi z rówieśnikami z mło-
dzieżowej drużyny Cherno More Varna, oraz 
mecze kontrolne pomiędzy sobą. Poza zajęcia-
mi sportowymi nie brakowało również typowo 
wakacyjnych rozrywek: kąpiele w hotelowym 
basenie, spacery po pięknej piaszczystej plaży, 
zwiedzanie miasta oraz wizyta w jednym z naj-
większych aquaparków w okolicy. Doskonałe 
warunki, pogoda jak na zamówienie, świetne 
humory, które dopisywały przez cały czas obo-

zu sprawiły, że wyjazd należy uznać za uda-
ny. Ogromna nauka rzemiosła piłkarskiego dla 
młodych piłkarzy z Mińska, która z pewnością 
zaprocentuje w przyszłości. Młodym zawod-
nikom MOSiR życzymy sukcesów piłkarskich  
w nadchodzącym sezonie ligowym.
 Chłopców z Mińska Mazowieckiego  
i okolic (roczniki od 1999 do 2008), którzy 
chcieliby dołączyć do drużyn młodzieżowych 
szkolonych w strukturach miasta oraz wszyst-
kich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się 
więcej o utalentowanej mińskiej młodzieży -  
zapraszamy na stronę www.mosirek.com.pl

Artur Sikorski
fot. z arch. GM nr1

Wszelkie pytania związane z Projektem 
„Akademia Rodzica” prosimy kierować 
do pracowników socjalnych: Pani Mo-
niki Michalik – Towani ( II piętro, pokój 
nr 3) i Pani Ireny Krasuskiej ( II piętro, 
pokój nr 4) oraz pod numerem telefonu  
25 752 05 08.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, 
ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail: mopsmm@op.pl,
dyrektor_mopsmm@op.p

Piotr Tomaszewski
MOPS

Obóz sportowo – żeglarski SWORNEGACIE 2014

Obóz piłkarski w Bułgarii
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Co nowego w inwestycjach miejskich?
WYDZIAł INWESTYCJI    

 Rusza rozbudowa ul. Grzesza-
ka. W czwartek, 7 sierpnia dokonano 
oficjalnego przekazania terenu budowy. 
Wykonawcą inwestycji jest firma F.H.U. 
„BRUK-BUD” Piotr Skoczek z Pogorzeli. 
Wartość zadania wyniesie ponad 3,4 mln 
zł. Zakończenie prac przewidywane jest 
na 29 maja 2015 roku.

Rozpoczęcie rozbudowy 
ul. Grzeszaka

 Miasto Mińsk Mazowiecki przystąpiło do projektu systemowego pt. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez do-
datkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2  przez Województwo Mazowieckie. Wsparciem zostanie objętych  
8 mińskich szkół:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Mazowieckim
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim
6. Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Mińsku Mazowieckim
7. Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
8. Gimnazjum Miejskie nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim.
 W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne w obszarze języków obcych, przedmiotów matematyczno- 
przyrodniczych, doradztwa edukacyjnego. Realizacja zajęć od września 2014 roku do czerwca 2015 roku.
Aktualne informacje o realizacji projektu dostępne będą na stronie www.minsk-maz.pl

MOJA PRZYSZłOŚĆ
WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 
KOMPETENCJE KLUCZOWE

MOJA PRZYSZłOŚĆ

Miasto Mińsk Mazowiecki przystąpiło do 
realizacji projektu powszechnej nauki 
pływania „Umiem Pływać”. Podpisano 
porozumienie z Unią Związków Spor-
towych Warszawy i Mazowsza, która 
działa na zlecenie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki jako Operator Wojewódzki 
projektu. 
 Zadanie będzie realizowane 
w okresie od 22.09.2014 r. do 02.12. 
2014 r.  Adresatami projektu objętym 
niniejszym porozumieniem będą ucznio-

UMIEM PłYWAĆ

Wszechogarniający problem śmie-
ci jest przedmiotem wielu dyskusji  
i debat. Akcja sprzątania Mińska Mazo-
wieckiego przez uczniów ma na celu 
zwrócenie uwagi na bezmyślne wyrzu-
canie śmieci. Realizacja przedsięwzię-
cia przyczyni się do znacznego po-
szerzenia wiedzy dotyczącej ochrony 
środowiska wśród uczestników. 

 W drugą sobotę września 
(13.09.2014) na terenie naszego Miasta 
przeprowadzona zostanie akcja sprząta-
nia świata pod hasłem „Wykop Śmiecia”. 
Zaplanowano również konkurs plastycz-
ny dla szkół, którego tematem przewod-

nim będzie segrega-
cja odpadów. Każda 
ze szkół będzie mia-
ła możliwość wzię-
cia udziału poprzez 
złożenie jednej 
pracy plastycznej. 
Nagrodami za trzy 
najlepsze prace 
będą mikroskopy  
i pojemniki do se-
gregacji odpadów.

WYKOP ŚMIECIA

wie klas III szkół pod-
stawowych z Mińska 
Mazowieckiego. Zajęcia 
na pływalni realizowa-
ne będą w wymiarze 
20 godzin lekcyjnych 
dla każdego uczestnika,  
z częstotliwością 2 razy w tygodniu w 
grupach liczących 15 dzieci. Celem nad-
rzędnym jest skuteczne zapobieganie 
zdarzeniom, których skutkiem są utonię-
cia. Zajęcia ogólnorozwojowe połączone 

z nauką pływania będą 
jednocześnie doskona-
łą szansą zagospodaro-
wania czasu wolnego.
 Mamy na-
dzieję, że udział  
w projekcie będzie nie 

tylko szansą na zdobycie podsta-
wowych umiejętności pływania, 
ale również zachęci uczestników 
do systematycznego korzystania  
z basenu.

WYDZIAł ROZWOJU MIASTA

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Przedszkole Miejskie nr 4
 W sierpniu 2014 r. dobiegły końca 
prace związane z przebudową i termomo-
dernizacją Przedszkola Miejskiego nr 4. 
Wykonawcą zadania była firma P.W. DAN-
BUD Daniel Wojdat. Wartość robót wynio-
sła ok. 390 tys. zł. W ramach przedmiotu 
zamówienia ocieplono dach i ściany, któ-
re następnie pokryto tynkiem akrylowym, 
wymieniono rynny i rury spustowe. Taras 
piętra przedszkola został zabudowany  
w celu urządzenia sali zabaw dla dzieci.  
 Ponadto wymieniono instalację 
odgromową, wykonano instalację elek-
tryczną i centralnego ogrzewania ada-
ptowanego pomieszczenia, wymieniono 
drzwi zewnętrzne, drewniane okna za-
stąpiono oknami z PCV, zamontowano 
daszek nad wejściem do budynku.  

Szkoła Podstawowa nr 5 

 We wrześniu 2014 r. zakończo-
no prace związane z rozbudową Szkoły 
Podstawowej nr 5 o pomieszczenia szatni 
dla uczniów. Wykonawcą było Przedsię-
biorstwo Usługowo-Handlowe LUX Janina  
i Bogusław Lejman Sp. jawna. Wartość za-
dania wyniosła ok. 285 tys. zł. 

 Dotychczasowa szatnia mieściła 
się w korytarzu szkolnym. Po rozbudowie 
szkoły szatnię przeniesiono do nowego 
pomieszczenia, pozostawiając do  dyspo-
zycji uczniów odnowiony, przestronny ko-
rytarz. Na parterze wymieniono wszyst-
kie drzwi do pomieszczeń klasowych  
i toalet, odmalowano kuchnię oraz cały 
korytarz, na podłodze ułożono  terakotę.  
 Zostało utworzone dodatkowe 
wyjście na zewnątrz z budynku szkoły dla 
usprawnienia pracy z klasami pierwszy-
mi. Przeprowadzono remont w pomiesz-
czeniach administracyjnych oraz kuchni. 
Od strony zewnętrznej pomalowano dużą 
salę gimnastyczną oraz wejście główne do 
budynku szkoły. Obiekt dostosowano do 
obowiązujących przepisów przeciwpoża-
rowych.

fot. z arch. UM
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WYDZIAł GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI  

O G  ł  O  S  Z  E  N  I  E

Działając na podstawie  art. 13 ust. 1,  art.  25  ust. 1  i  ust. 2,  art. 28 ust. 1  i  ust. 2,  art. 37 ust. 1,  art. 38 ust. 1,  ust. 2  i  ust. 4,  
art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 41 ust. 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 oraz  art.  70  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i ust. 7 oraz  
§ 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz  
rokowań  na  zbycie  nieruchomości (Dz. U. Nr 207,  poz. 2108 z późn. zm.)   
-    o g ł a s z a m:

p r z e t a r g   u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 2342 o pow. 352 m2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy  
ul. Błonie 6, stanowiącej własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie  z księgą wieczystą SI1M/00000344/8 .
Oferowana do sprzedaży działka gruntu  nie jest obciążona żadnymi długami ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.

W a r u n k i    p r z e t a r g u :
-  cena  wywoławcza: 304.100 zł   (słownie: trzysta cztery tysiące sto złotych),
-  wadium: 30.000 zł   ( słownie:  trzydzieści  tysięcy złotych ),
-  postąpienie : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , przy czym nie może być ono niższe niż 3.050 zł 
  (1%  ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).  
    
Przeznaczenie terenu:
• teren mieszkalnictwa wielorodzinnego z dopuszczeniem intensywnej zabudowy jednorodzinnej  i z dopuszczeniem usług 
   nieuciążliwych maksymalnie na 20% terenu przy zabudowie wielorodzinnej i 10% przy zabudowie jednorodzinnej.

Sposób zagospodarowania:
•   wysokość zabudowy – maksymalnie 5 kondygnacji i nie więcej niż 17 m od poziomu  terenu do najwyższego punktu 
    budynku, piąta kondygnacja w wysokim dachu,
•  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50%  powierzchni terenu, 
•  dopuszczenie wolnostojących obiektów usługowych o uciążliwości niewykraczającej poza obiekt,
•  ukształtowanie dachów – nawiązujące  do dachów zabudowy sąsiedniej, z preferencją dachów wysokich,
•  nakaz prowadzenia wszelkich robót budowlanych, wykonywanych  poniżej 30 cm od  poziomu współczesnej powierzchni 
    użytkowej gruntu, w uzgodnieniu  z Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków.

Uzbrojenie przyległej ulicy publicznej w urządzenia infrastruktury technicznej :
-  nieruchomość usytuowana jest w strefie pełnego wyposażenia w sieci uzbrojenia  komunalnego, przy utwardzonej drodze 
   publicznej .

I n n e    w a r u n k i :
-   warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium
-  w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 30 września  2014 roku na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki  
Nr 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050  urządzone w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim; dowód wniesienia wadium 
podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu .

P r z e t a r g  odbędzie  się w dniu  7 października 2014 roku  o godz. 10.00  w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, 
ul. Konstytucji 3 Maja 1 (sala nr  6) .                                  

Informuje się, że osoba, która wygra przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości miejskiej:
-  nabywa jej własność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  
nieruchomościami,  ponosząc przy tym koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i ustanowieniem odrębnej własności 
nieruchomości, a płacone przez tę osobę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia tej nieruchomości,
-  zobowiązana będzie do zapłaty Sprzedającemu ceny sprzedaży ustalonej w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT,  
nie później niż w przeddzień daty ustalonej na zawarcie notarialnej umowy sprzedaży.

 Według art. 41 ust.2 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchylenie się od zawarcia umo-
wy notarialnej powoduje przepadek wpłaconego wadium.
 Wadia wpłacone przez osoby przystępujące do przetargu, które nie wygrają go, zostaną im niezwłocznie zwrócone 
(także w przypadku: odwołania lub unieważnienia przetargu, oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym).
 Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji poda-
na zostanie w sposób i w formie, jakie zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 Szczegółowe informacje o warunkach przetargu udzielane będą zainteresowanym codziennie  w  godzinach urzędowania   
w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki  ul. Konstytucji 3 Maja 1  w  pokoju nr 207,  tel. 25 7595325  lub  25 7595323,   
do  30 września 2014 r.  włącznie.

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

Z PRACY RADY MIASTA

 

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej 
BIP  Urzędu Miasta http://www.bip.minsk-maz.pl/ oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.

Uchwały podjęte  
na Sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki 
w dniu 
4.08.2014r.  

Poniżej podajemy tytuły uchwał podjętych na XlIII sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 4 sierpnia  
2014 r., zwołanej w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Miasta: 

a/ XLIII /418/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta 
    Mińsk Mazowiecki,
b/ XLIII /419/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014, 
c/ XLIII /420/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2026, 
d/ XLIII /421/14 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu 
    Rzeczypospolitej Polskiej.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
 Zawiadamiam, że w dniu 14 sierpnia 2014 roku ustaliłem, a 18 sierpnia 2014 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący zabudowaną przeznaczonymi do rozbiórki: drewnianym budynkiem mieszkalnym i murowanymi budynkami 
gospodarczymi działkę gruntu  Nr 1911/1 o powierzchni 1527 m2 położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego. 
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji  
3 Maja 1 na okres od dnia 18 sierpnia 2014 roku do 8 września 2014 roku.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
        Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 
518 z późn. zm.) – i n f o r m u j ę, że ogłosiłem przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż niezabudowanej działki gruntu  
Nr 2342 o  powierzchni 352 m2  położonej  w  Mińsku Mazowieckim  przy   ul. Błonie 6, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą 
Nr SI1M/00000344/8  własność Miasta Mińsk Mazowiecki .
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta przewi-dziana do sprzedaży działka leży  
w terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego z dopuszczeniem intensywnej zabudowy jednorodzinnej  i z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych maksymalnie na 20% terenu przy zabudowie wielorodzinnej i 10% przy zabudowie jednorodzinnej.
 Ogłoszenie o przetargu  podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miasta Mińsk Mazowiecki, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta  i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na 
terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

Terminy najbliższych sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki:  22 września, 27 października 2014 r.

Biuro Rady Miasta 
uprzejmie informuje, 

że korespondencję do Rady Miasta  
Mińsk Mazowiecki

można kierować na adres e-mail:
radamiasta@umminskmaz.pl

lub 
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki 

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

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

Radni Miejscy pełnią dyżury,
w każdą środę

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

W sprawach dotyczących 
Rady Miasta

można kontaktować 
się również pod nr. tel.: 

(25) 758 33 35, 759 53 39.

Przewodniczący Rady Miasta  
oraz Wiceprzewodniczący

pełnią dyżury w  Urzędzie Miasta 
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lista Partnerów, którzy przystąpili do Programu „Rodzinny Mińsk” i wspólnie 

Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA 
MIARY

% ZNIŻKI UWAGI

1 Przedszkole Prywatne 
„KRASNOLUDEK”

ul. Nadrzeczna 4/2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-714-327

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

2 Przedszkole Prywatne 
„KRASNALEK”

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

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

3 Przedszkole Prywatne 
„MINI RAJ”

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

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

100% zniżki Zniżka dotyczy trzeciego  
i kolejnych dzieci 

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

zakup leków 10% zniżki

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

www.delfin-club.pl

rekreacja  
– nauka  
i doskonalenie 
pływania

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

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

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

usługa  
medyczna

wizyta lekarska +

badanie USG

50% zniżki Zniżka przysługuje  
wszystkim członkom  
rodziny wielodzietnej

7 Euro – School Szkoła 
Języków Obcych

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

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

Kursy języka 
angielskiego

Pozostałe kursy

opłata miesięczna

 
opłata miesięczna

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

8 Przedszkole Prywatne 
Montessori  
„DELFINEK”

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

usługa  
oświatowa 

czesne 25% zniżki

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

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

usługa  
stomatologiczna

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

10 Punkt Przedszkolny 
„PUCHATKOWO”

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

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

usługa  
oświatowa 

czesne 50% zniżki Zniżka obliczana jest  
od kwoty 350 zł

11 Salon Fryzjersko –  
Kosmetyczny 
„FRYZULA”

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

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

12 Prywatna Praktyka  
Lekarska 
Gabinet Ginekologiczno – 
Położniczy 
Małgorzata Szpetnar

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

usługa  
medyczna

wizyta lekarska 20% zniżki

Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

13. AKS „SAMIR” 
Sławomir 
 Ambroszczyk

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

rekreacja – 
siłownia

10% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 1 miesiąc

15% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 3 miesiące

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

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

14. Przedszkole 
Niepubliczne  
„MICHAŁEK”

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

usługa  
oświatowa

całodzienny pobyt 
w przedszkolu wraz 
z wyżywieniem 

i zajęciami dodat-
kowymi

50% zniżki

100% zniżki

Zniżka dotyczy  
pierwszego 
i drugiego dziecka 

Zniżka dotyczy 
trzeciego 
i kolejnych dzieci

15. Gabinet  
Stomatologiczny 
Stanisława Miłkowska

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

usługa  
stomatologiczna

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

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

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

5% zniżki na cały asortyment  
(nie objęty innymi promocjami)

15% zniżki na usługę szycia

17. Przedszkole 
 Niepubliczne 
KLUB MALUCHA

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

www.klubmalucha.edu.pl

usługa  
opiekuńczo 
- dydaktyczno- 
wychowawcza

czesne 20% zniżki

18. Sklep wielobranżowy-
FOR YOU 
B. Kowalik 

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

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

10% zniżki

5 % zniżki

5 % zniżki 
5 % zniżki

19. KULTURALNY 
BAR    KEBAB 
W. Wesołowski

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

usługa  
gastronomiczna

zestaw obiadowy

zupa

Kebab „L”

10% zniżki

10% zniżki

5 % zniżki

20. MAZOWIANKA 
BAR & RESTAURACJA
M. Kostusiewicz

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

www.facebook.com/Mazowianka

usługa  
gastronomiczna

dania z karty - 
porcja

20% zniżki

21. OFFICE 1 
ARTYKUŁY BIUROWE 
I SZKOLNE

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

zakup artykułów 
papierniczych

artykuły  
papiernicze

10% zniżki

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

usługa  
gastronomiczna

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

z Samorządem Miasta Mińsk Mazowiecki realizują cele i wartości tego Programu. 

URZĄD MIASTA INFORMUJEURZĄD MIASTA INFORMUJE

cd. str. 28
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23. KLUB WALKI  
GRAPPLER

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

rekreacja fitness (karnet 
miesięczny)

sztuki walki (kar-
net miesięczny)

zajęcia sportowe 
dla dzieci (karnet 
miesięczny)

25% zniżki

 
25% zniżki

 
25% zniżki

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

buty dziecięce 
BARTEK

10% zniżki przy zakupie dwóch lub 
więcej par butów

Promocje nie 
łączą się

Dotyczy wybranych 
modeli z kolekcji

25. KWIAT LOTOSU 
STUDIO PIĘKNEJ 
SYLWETKI

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

rekreacja, usługa  
kosmetyczna

masaż

 
siłownia – karnet

 
kosmetyka-zabieg

30% zniżki

 
30% zniżki

 
30% zniżki

26. NIEPUBLICZNA  
PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNA 
STREFA ROZWOJU

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

wszystkie usługi 
z oferty usług 
pomocy  
psychologiczno 
- pedagogicznej

opłata za usługi 15% zniżki

27. AKADEMIA SZTUK 
WALKI

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

treningi  
Kickboxingu

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

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

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

28. MIŃSKIE CENTRUM 
TAEKWON-DO  
TRADYCYJNEGO

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

treningi  
Taewon-do

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

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

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

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

- pościel, ręczniki, 
kołdry

- pozostały asor-
tyment

5% zniżki

 
3% zniżki

30. WALHALLA FIGHT 
CLUB

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

Kickboxing dla 
młodzieży

Kickboxing dla 
dorosłych

Kickboxing dla 
dzieci

Box

Cross Fit Kick

karnet miesięczny 

karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

karnet miesięczny

10% zniżki

 
10% zniżki

 
15% zniżki

 
15% zniżki

15% zniżki

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

1/ Pakiet Mece-
nas Direct

2/ Pakiet Mece-
nas Direct  dla 
Rodziny 

10% zniżki na zakup pakietu

 
10% zniżki na zakup pakietu

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

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

Szanowni Państwo, Partnerzy Programu „Rodzinny Mińsk”
Uprzejmie informuję, że do dnia 28 
sierpnia br. Programem „Rodzinny 
Mińsk”  zostało objętych 255 rodzin  
tj. 1304 osoby.

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

Mińsk Mazowiecki, dn. 28.08.2014r.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

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

32. KRASNAL 

Kraina ubranek dla 
dzieci

ul. Warszawska 114B 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

510-103-215

zakup odzieży 
dziecięcej  
i niemowlęcej

rozmiary:

56cm – 170cm

10% zniżki

33. Sklep chemiczny

EXTRACHEMIA

Plac Jana Kilińskiego 5

05-300 Mińsk Mazowiecki

604-812-035

zakup produktów 
chemicznych 

i drogeryjnych

5% zniżki Zniżki udzielane będą 
od dnia 06.09.2014r.

Mińsk Mazowiecki, dn. 28.08.2014r.

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

URZĄD MIASTA INFORMUJE

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU INFORMACYJNO – KONSUlTACYJNEGO NA 2014 ROK
MIEJSKA KOMISJA ROZWIąZYWANIA PROBlEMÓW AlKOHOlOWYCH

Ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, TEl. 25 759 53 33

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

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

Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i instruktor terapii uzależnień  
z Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień  od Alkoholu w Łukowie. 
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Informacja o konieczności szczególnej dbałości o dane dotyczące tożsamości
 Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może za-
trzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego ure-
gulowania zawartego w przepisach prawa. To oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy 
prawnej, aby żądać od klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie 
takie nie znajduje umocowania w  obowiązujących przepisach prawa; wiąże się natomiast 
z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub 
innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwą osobę.

 Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistego
 Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty 
dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w sys-
temie informatycznym. Daje to gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi 
skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.
 Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. 
Zostanie to odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki. Dzięki temu nie będzie możliwe 
zaciągnięcie zobowiązania przez przestępcę, który chciałby wykorzystać dane osobowe poszkodowanej osoby. 
   

      Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                               mgr inż. Magdalena Zagórska

Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych
Informuję, że 18 lipca 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 498).

Najważniejsze wprowadzane zmiany:

- pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione zostaną zgłoszeniem zbiórki publicznej, decyzje wydawane przez różne organy
  administracji zostaną zastąpione zgłoszeniem, dane ze zgłoszenia będą zamieszczane na portalu zbiórki.gov.pl;
- obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;
- zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy,
  z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo  bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej;
- wszystkie informacje dotyczące zbiórek będą dostępne na portalu zbiorki.gov.pl;
- zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wysyłka SMS-ów, wpłaty  online) można będzie prowadzić 
  bez dodatkowych formalności – nowa ustawa  dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach 
  publicznych;
- obniżone zostaną koszty związane z organizacją zbiórek publicznych – zniesiona  zostanie opłata skarbowa dla organizatorów 
  zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

Dodatkowe informacje o nowej ustawie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
– www.mac.gov.pl.               

                                                                                                          Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                                                          mgr inż. Magdalena Zagórska        

WYDZIAł SPRAW OBYWATElSKICH  

 Burmistrz  Miasta  Mińsk  Mazowiecki  podjął  działania  
zmierzające  do  zakupu  hydraulicznego  zestawu  do  ratownic-
twa  technicznego  typu  średniego  dla  OSP  „Kędzierak”  w  Mińsku  
Mazowieckim, w  skład  którego  wchodzą: pompa  hydrauliczna  
z wężami, rozpieracz  oraz  nożyce.
 
 Na  zakup  zestawu  do  ratownictwa  technicznego  
Miasto  Mińsk  Mazowiecki  uzyskało   z   Wojewódzkiego  Fundu-
szu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  
dofinansowanie  w  wysokości  20.000,00 zł.

ZESPÓł ZARZąDZANIA KRYZYSOWEGO 
I SPRAW OBRONNYCH  


