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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo,

  końca lata jeszcze nie widać, dlatego ko-
rzystając z pięknej pogody i  rekordowo niskiego stanu 
wód w parkowych stawach, służby miejskie przystąpi-
ły do generalnych porządków. Wyławiane są setki bu-
telek, stare opony i inne „skarby” skrywane dotych-
czas w odmętach Srebrnej. Jednocześnie zwracam się  
z prośbą do wszystkich użytkowników naszej wspól-
nej przestrzeni publicznej o zwrócenie uwagi na to, że 
teren parku nie jest wysypiskiem. Tutaj spacerujemy  
z rodzinami, tutaj bawią się nasze dzieci. Miejsce to jest 
wizytówką naszego miasta, dlatego wspólnie dbajmy  
o jego czystość.

 Pogoda sprzyja też drogowcom. Trwają ostatnie, kosmetyczne poprawki 
na ul. Sportowej, która zyskała nową nawierzchnię i dodatkowe miejsca parkingo-
we. Inwestycja ta bez wątpienia usprawni komunikację mieszkańcom, jak również 
publiczności zjeżdżającej na mecze piłki nożnej rozgrywane na miejscowym sta-
dionie MOSiR. Ku końcowi zmierzają prace przy ul. Batorego, a lada dzień wyko-
nawcy pojawią się na ulicach Narutowicza i  Wesołej. Rozbudowa ul. Narutowicza 
to m.in. przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, budowa sieci kanalizacji 
deszczowej, przebudowa odcinka sieci wodociągowej i sieci gazowej. Na ul. We-
sołej wykonana zostanie nawierzchnia, powstaną chodniki i zatoki parkingowe. 
Budowana będzie kanalizacja deszczowa. Zaplanowane prace przewidują również 
przebudowę odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, przebudowę 
odcinka sieci napowietrznej średniego napięcia, budowę odcinka sieci kablowej 
oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Zakończenie ro-
bót przewidziane jest na koniec listopada br. Miejmy nadzieję, że nowe ulice będą 
choć trochę tak ładne jak ul. Bulwarna, która kilka dni temu, na Zamku Królewskim 
w Warszawie otrzymała nagrodę Fundacji Wszechnicy Budowlanej.
 Ostatnia niedziela sierpnia to znakomita uczta muzyczna, którą zaser-
wowano nam na 7. Letnim Festiwalu Orkiestr Dętych. A już w tym tygodniu roz-
poczynamy kolejną odsłonę Festiwalu Himilsbacha. Sobotni finał to tradycyjne już 
Monidło i KAFEL oraz wspaniałe koncerty. Na scenie wystąpią Skubas, Domowe 
Melodie oraz Czesław Mozil ze swoim zespołem z Danii. 
 Wakacje pożegnamy w niedzielę, na Pikniku Sportowo-Rekreacyj-
nym MOSiR, z mocą atrakcji i wspaniałymi gośćmi, którymi będą trzej gladiato-
rzy polskiego sportu: Mariusz Pudzianowski, Rafał Jackiewicz i Paweł Nastula.  
Na pikniku wręczymy też nagrody laureatom I edycji konkursu „Zostań Ogrodni-
kiem Roku”.

Serdecznie zapraszam.

fot. qmphotostudio
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TEMAT NUMERU

Uroczyste obchody 
95. Rocznicy Bitwy Warszawskiej

W poniedziałkowe popołudnie, 17 sierp-
nia, rozpoczęły się w naszym mieście 
uroczyste obchody 95. Rocznicy Bitwy 
Warszawskiej. Bój, którego wynik po-
zwolił Polsce zachować niepodległość 
oraz zatrzymał rozprzestrzenianie się 
rewolucji bolszewickiej na Europę, 
uznany został za jedną z najważniej-
szych bitew w historii świata.

Uroczystości rozpoczęły się od odsłonię-
cia kolejnego Przystanku Historia, uloko-
wanego przy ul. Warszawskiej (naprze-
ciwko bazy PKS), który został poświęcony 
7. Pułkowi Ułanów Lubelskich. Potem, 
zgodnie z tradycją obchodów, odbyła się 
msza święta w intencji Ojczyzny oraz 
mieszkańców Mińska Mazowieckiego od-
prawiona w kościele pw. NNMP. Po uro-
czystym nabożeństwie Miejska Orkiestra 
Dęta wraz z kompanią honorową, poczta-
mi sztandarowymi oraz zebranymi gośćmi 
przeszli na plac Stary Rynek, gdzie miało 
miejsce złożenie kwiatów pod Pomnikiem 
Niepodległości, które poprzedzone było 
wystąpieniami burmistrza miasta – Mar-
cina Jakubowskiego, sekretarza stanu  
w MON Czesława Mroczka, posła Krzyszto-
fa Borkowskiego oraz Teresy Wargockiej – 
radnej Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego.

Trzecia część uroczystości odbyła się 
przy Miejskim Domu Kultury, gdzie po-
przez posadzenie jabłoni, upamiętniono 
postać gen. Charles’a de Gaulle’a, który 
jako major walczył w wojnie polsko-bol-
szewickiej, a za swoją odwagę i sukcesy 
na polu walki został odznaczony orderem 
Virtuti Militari. Na zakończenie obchodów 
zebrani goście wzięli udział w plenero-
wym pokazie filmu „Wojna Polsko-Bolsze-
wicka 1920 r.” z cyklu Sensacje XX wieku.

(red), fot. z arch. UM MM
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Przełom czerwca i lipca 2015 r.  
w Mińsku Mazowieckim był cza-
sem wypoczynku letniego dla grupy 
20 młodych Ukraińców, którzy wraz  
z opiekunami przybyli  na zaproszenie  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z bliźniaczej Borodianki. 

W trakcie kilkunastodniowego pobytu 
poznali nasze miasto, jego historię oraz 
mieszkańców. Zaczęliśmy od wyprawy 
do rezerwatu „Jedlina” w  Mieni zakoń-
czonej piknikiem. W programie pobytu 
znalazła się  również wycieczka do Kra-
kowa, Wieliczki i Warszawy. Szczególne 
wrażenie na młodzieży wywarła wizyta 
w planetarium Centrum Nauki Kopernik. 
Ukraińscy goście odwiedzili też harce-
rzy z mińskiego ZHP. Druhowie pomogli 
zorganizować grę miejską, której celem 
było znalezienie według mapy ciekawych 
miejsc w Mińsku Mazowieckim.  

Młodzież gościła także w Gimnazjum 
Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II, a wspól-
nie z wolontariuszami Fundacji EBU Eli-
zy Bujalskiej uczestniczyliśmy w zaję-
ciach wakacyjnych. Nie zabrakło zajęć 
sportowych  oraz  pobytu w Aquaparku. 
Spacerując po mieście, odwiedziliśmy 
Miejską Bibliotekę Publiczną. Ostatniego 
dnia pojechaliśmy na pobliskie lotnisko  
w Janowie oraz do siedziby 23. Bazy Lot-
nictwa Taktycznego. Swoje umiejętności 

sportowe  mieli okazję zaprezentować  
przed gośćmi zawodnicy ASW  TAEKWON-
DO ITF prowadzonej przez Dawida  
Matwieja. 

Nasi goście zapytani o to, co najbardziej 
ich zaskoczyło podczas wizyty, odpowie-
dzieli: „czystość oraz dużo zieleni, wielu 
rowerzystów, uprzejmość i gościnność 
mińszczan, kulturalni kierowcy, dobre 
drogi”. W ich pamięci na pewno zostanie 

sposób  zapisywania ocen w dzienniku 
elektronicznym i polski system ocenia-
nia. Goście zaskoczeni natomiast byli 
tym, że sklepy w naszym mieście zamy-
kane są tak wcześnie. Uroczyste poże-
gnanie odbyło się 8 lipca w Urzędzie Mia-
sta. Padło wiele ciepłych słów, popłynęły 
łzy wzruszenia. Z całą pewnością była to 
dla młodych Ukraińców wspaniała waka-
cyjna przygoda, którą długo będą wspo-
minać.

(red), fot. z arch. UM MM

Mińsk Mazowiecki – Borodianka - budujemy mosty przyjaźni
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Pogoria z Sylwią
ruszyła w rejs

Sylwia Stupnicka – mieszkanka Mińska 
Mazowieckiego zakwalifikowała się do 
16-osobowej, polskiej załogi organi-
zowanego przez „Szkołę pod Żaglami 
Krzysztofa Baranowskiego” Rejsu Oce-
anicznego.

Rejs odbywa się na polskiej jednostce 
– żaglowcu STS Pogoria od 21 sierpnia 
do 18 października br. Rozpoczyna się 
w Amsterdamie, następnie przez Mo-
rze Północne skieruje się na Szetlandy  
i dalej po zachodniej stronie Wysp Brytyj-
skich zamierza dopłynąć do archipelagu 
Azorów lub Madery. W drodze powrot-
nej odwiedzając Gibraltar załoga uda się  
w kierunku Morza Śródziemnego, by za-
kończyć wyprawę w Genui.

Rejs ma charakter międzynarodowy i bio-
rą w nim także udział uczniowie z Rosji. 
Cała 32-osobowa grupa zostanie podziel-
na na cztery zespoły – wachty, w których 
wspólnie będą odpowiadać za przydzielo-
ne im zadania  i obowiązki. Nad ich bez-
pieczeństwem cały czas czuwać będą ofi-
cerowie, którzy funkcje żeglarskie będą 
łączyć z rolą nauczyciela i wychowawcy.

Wyprawa po Rejsie Oceanicznym została 
objęta honorowym patronatem burmi-
strza Marcina Jakubowskiego. W  ramach 
promocji miasta dla Sylwii Stupnickiej 
wykonaliśmy odzież żeglarską z logo Mia-
sta Mińsk Mazowiecki. 

Informacji od Sylwii mamy niewiele, po-
nieważ dzieci nie mają czasu na nic inne-
go niż nauka o żaglowcu i na żaglowcu. 
Pierwsze dni są dla nich naprawdę trud-
ne. Nie mogą na razie wychodzić na po-
kład z własnym sprzętem elektronicznym 
by np. zrobić zdjęcia. Ich poczynania 
można natomiast śledzić na facebooku 
Szkoły pod Żaglami i tam są one dodawa-
ne najszybciej. Warto też śledzić stronę 
www.zeglujmyrazem.com i tam pojawił 
się już artykuł Pana Kazimierz Robaka  
o pierwszych dniach na Pogorii.

Natomiast bieżącą pozycję Pogorii moż-
na obserwować na stronie internetowej 
www.pogoria.pl na mapie satelitarnej. 
Dzisiaj rano wypłynęli 2na Morze Północne, 
kierują się na Szetlandy i na pięć dni jeste-
śmy odcięci od jakiejkolwiek informacji.  
Z dziećmi kontaktować się możemy tylko 
jak statek jest w porcie, na morzu nie mamy  
zasięgu. 

Rodzice Sylwii
fot. z arch. rodzinnego oraz 

https://pl-pl.facebook.com/
SzkolaPodZaglami 
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19 lipca w piękny niedzielny poranek, 
w miejskim parku koło pałacu Dernało-
wiczów,  Towarzystwo Pamięci 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowiec-
kim im. gen. K. Sosnkowskiego, prze-
prowadziło po raz pierwszy spotkanie  
z mieszkańcami naszego miasta pt.: 
„Niedziela z ułanami”. 

Celem tej imprezy było przypomnienie, 
że w okresie międzywojennym stacjono-
wał w Mińsku Mazowieckim jeden z naj-
słynniejszych pułków kawalerii II Rzeczy-
pospolitej czyli 7 Pułk Ułanów. Po wtóre 
chcieliśmy pokazać jak wyglądał trening 
przygotowujący kawalerzystów do wal-
ki. I po trzecie, chcieliśmy zachęcić do 
wstępowania w nasze szeregi. Na terenie 
parku przeprowadzono szereg pokazów 
jak np. rozpoznanie przedpola siłą dwóch 
sekcji, symulowana walka tychże pod 
osłoną karabinów maszynowych, ostrzela-
nie przedpola przez armatę Bofors wz. 36  
i zwiad konny. Na spotkaniu pojawiło się 
wielu mieszkańców Mińska. Mogli zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie, a nawet wziąć 
udział w treningu. Zachęceni powodze-
niem „Niedzieli z ułanami” zamierzamy 
takie spotkania przeprowadzać także  
w przyszłości. 

Tymczasem grupa reklonstrukcyjna To-
warzystwa przygotowuje się do wrze-
śniowych inscenizacji, które odbywają 
się w Polsce. Będziemy m.in. pod Mławą 
(29.08), na polu jednej z największych 
bitew polskiego września i pod Łomianka-
mi (20.09), gdzie odbyła się jedna z naj-
większych szarż kawaleryjskich. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do oglądania 
tych rekonstrukcji, a także do odwiedze-
nia naszego profilu na facebooku: 

facebook.com/UlaniLubelscy

Zostań członkiem Towarzystwo Pamięci  
7. Pułku Ułanów Lubelskich 
im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

Zenon Duszczyk
fot. z arch. TP 7PUL 

Niedziela z ułanami
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 Już wkrótce zabrzmi w mu-
rach szkolnych pierwszy dzwonek, więc 
mińscy strażnicy miejscy przeprowa-
dzają kontrole otoczenia wszystkich 
placówek oświatowych w naszym mie-
ście.  
 Strażnicy rejonowi sprawdza-
ją m.in. stan ogrodzeń wokół terenów 
szkół, poprawność oznakowania przejść 
dla pieszych, stan urządzeń sygnalizacji 
świetlnej, stan barierek  i łańcuchów od-
gradzających chodniki od jezdni. Zwrócą 
również uwagę na konieczność usunięcia 
bądź przycinki krzewów i drzew, które 
utrudniają widoczność w rejonie przejść 
uczęszczanych przez dzieci w drodze do 
szkoły oraz odświeżenia słabo widocznych 
pasów na jezdni. Ponadto rodzice mogą 
również zgłaszać strażnikom wszelkie 
swoje wątpliwości  dotyczące bezpie-
czeństwa na terenach przyszkolnych pod 
bezpłatnym numerem telefonu 986. Każ-
dy otrzymany sygnał zostanie sprawdzony 

W piątek, 21 sierpnia na cmentarzu ży-
dowskim w Mińsku Mazowieckim miało 
miejsce wspomnienie likwidacji getta 
żydowskiego w naszym mieście. 

 W uroczystości przygotowanej 
przez Gminę Żydowską w Warszawie oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazo-

przez strażników, a po jego potwierdzeniu 
podjęte zostaną odpowiednie działania 
mające na celu usunięcie nieprawidłowo-
ści i zaniedbań. Informacje o wszystkich 
ujawnionych zagrożeniach Straż Miejska 
Miasta Mińsk Mazowiecki przekaże dyrek-
torom szkół oraz zarządcom dróg i innym 
właściwym instytucjom,  zobowiązując je 
do usunięcia wskazanych usterek.
 Od 1 września funkcjonariusze 
straży miejskiej również pomagają bez-
piecznie dojść do szkoły uczniom przez 
najbardziej uczęszczane i zagrożone 
zdarzeniami drogowymi przejścia dla 
pieszych zlokalizowane w pobliżu szkół.   
 W ramach akcji „Bezpieczna 
mińska szkoła” strażnicy planują podjęcie 
działań zmierzających do zapewnienia 
dzieciom bezpieczeństwa oraz służenia 
im pomocą. 
 W połowie września podjęta zo-
stanie  współpraca z Komendą Powiatową 
Policji w Mińsku Mazowieckim. Utworzony 

zostanie tzw. „patrol szkolny”, składający 
się z funkcjonariusza Policji i Straży Miej-
skiej, który będzie realizował zadania  
w sferze szeroko rozumianej profilaktyki 
szkolnej w ścisłej współpracy z dyrek-
torami i pedagogami mińskich placówek 
oświatowych. 

oprac. na podst. mat. prasowego 
Straży Miejskiej Miasta Minsk Mazowiecki

73. rocznica likwidacji getta żydowskiego w Mińsku Mazowieckim

Bezpieczna mińska szkoła

wieckiego wzięli udział ks. Wojciech Le-
mański, ks. Jerzy Mackiewicz proboszcz 
parafii pw. Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny, radni miejscy, potomkowie 
mińszczan pochodzenia żydowskiego oraz 
mieszkańcy miasta. Odmówiono modlitwy 
za zmarłych oraz wspomniano zamordo-
wanych w owym czasie. Pod pomnikiem 

upamiętniającym hitlerowski mord de-
legacja burmistrza, organizatorzy oraz 
obecni goście złożyli kwiaty, położyli sym-
boliczne kamienie i zapalili znicze.  (red.)

fot. Michał Culek i Tomasz Kowalczyk
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W związku z dużym zainteresowaniem 
wśród rodziców i dzieci projektem po-
wszechnej nauki pływania „Umiem Pły-
wać” Miasto przystąpiło do realizacji 
kolejnej edycji tego przedsięwzięcia. 
Projekt skierowany do dzieci z klas II  
i III szkół podstawowych realizowany 
będzie w podziale na sześć piętnasto-
osobowych grup.

 W związku z trwającą przerwą 
technologiczną na mińskim Aquaparku 
zajęcia rozpoczną się w październiku,  
a zakończą w grudniu. Rekrutację roz-
poczniemy w drugiej połowie września 
2015 roku. 
 Dla każdego uczestnika przewi-
dziano 20 godzin lekcyjnych nauki pływa-
nia. Główne cele programu to: nabycie 

przez dzieci podstawowych umiejętności 
pływania, profilaktyka przeciwdziałania 
i korygowanie wad postawy, efektywne 
wykorzystanie infrastruktury sportowej 
(pływalnie), edukacja w zakresie bez-
piecznego korzystania z akwenów.
 O zakwalifikowaniu uczestników 
decyduje kolejność zgłoszeń, dzieci któ-
re brały już udział w projekcie nie mogą 
brać udziału w jego kolejnej edycji. Aby 
zapisać dziecko na zajęcia należy zło-

żyć wypełnione „Oświadczenie opiekuna 
prawnego uczestnika bezpłatnych zajęć 
nauki pływania realizowanych w ramach 
projektu powszechnej nauki pływania 
„Umiem Pływać” w Urzędzie Miasta Mińsk 
Mazowiecki, p. 203 (II piętro). Formularz 
wraz z harmonogramem będzie dostępny 
na stronie internetowej miasta (w drugiej 
połowie września), ponadto zostanie ro-
zesłany do szkół.

(red), fot. qmphotostudio

 „Umiem Pływać” ruszy w październiku

23 sierpnia 2015 r. Hokejowy Klub Spor-
towy Mińsk Mazowiecki zorganizował 
dzięki pomocy finansowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki – „I Miński Piknik Rolkowy”,  
w ramach którego ulicami miasta prze-
jechała ponad 120-osobowa kolumna 
rolkarzy – dzieci i dorosłych. 

 Najmłodszy uczestnik, który 
przejechał pięciokilometrową trasę miał 
5 lat. Większość dzieci to podopieczni 
HKS Mińsk Mazowiecki, którzy uczęszczali 
na zajęcia organizowane przez okres wa-
kacji. 
 Impreza okazała się strzałem  
w „10”, frekwencja dopisała,  na Placu Sta-
ry Rynek aktywnie w warsztatach, grach  
i zabawach uczestniczyło ponad 200 dzie-
ci na rolkach. Rozdano mnóstwo koszulek 
i gadżetów (odblaski, światełka do rolek, 
świecące sznurówki). 
 Dzięki tej imprezie można było 
dostrzec, że szkoła nauki jazdy na rolkach 
to bardzo dobry i trafiony pomysł. 
 Wszystkich, którzy chcą spędzać 
wolny czas na rolkach, Hokejowy Klub 
Sportowy Mińsk Mazowiecki zaprasza na  
zajęcia we wtorki, czwartki i soboty! 

Kontakt: rolkowy.minsk@gmail.com  
www.facebook.com/rolkowyminsk

tel. 512-370-061

Kamil Ołdak, fot. z arch. HKS MM

Uliczny piknik rolkowy
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Modernizacja Roku 2014
W czwartek, 27 sierpnia na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród w XIX Edycji 
Konkursu „Modernizacja Roku 2014”. 
 Tegoroczna edycja plebiscytu 
to 762 zgłoszone realizacje w jedynym 
takim konkursie w Polsce, który stara się 
promować dokonania polskich budowlań-
ców w zakresie modernizacji, remontów  
i renowacji. Z roku na rok przybywa zgła-
szanych obiektów, a na wzór konkursu 
ogólnopolskiego, wiele miast i gmin orga-
nizuje swoje wersje lokalnych plebiscy-
tów.
 Miasto Mińsk Mazowiecki  
w XIX Edycji Konkursu „Modernizacja 
Roku 2014” otrzymało Nagrodę Fundacji 
„Wszechnicy Budowlanej” za moderniza-
cję ul. Bulwarnej. Wyróżnienie to odebrał 
na Zamku Królewskim osobiście burmistrz 
Marcin Jakubowski.                         (red.) 

fot. qmphotostudio
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„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła... ”
7. Letni Festiwal Orkiestr Dętych  
w naszym mieście jest już za nami.  
30 sierpnia, w upalną niedzielę wyda-
rzenie to zgromadziło licznych miło-
śników muzyki i barwnego widowiska. 

 O godz. 16.00 przemaszerowa-
ły paradnie ulicami miasta – Topolową, 
Szczecińską, Chełmońskiego, Tuwima, 
Piłsudskiego oraz hucznie wmaszerowały 
na dziedziniec Miejskiego Domu Kultury 
cztery orkiestry: Orkiestra Dęta ZHP-OSP 
w Uniejowie (kapelmistrz Jakub Pięgot), 
Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„GRANDIOSO” (kapelmistrz Dariusz K. 
Krajewski), Orkiestra Dęta OSP Koło (ka-
pelmistrz Krzysztof Lityński), Orkiestra 
Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki (kapel-
mistrz Marcin Ślązak). 
 Dyrektor artystyczny Festiwa-
lu kapitan Marcin Ślązak po raz kolejny 
opracował artystyczną wizję imprezy  
i zaprosił doskonałe orkiestry, grające 
różnorodny repertuar – utwory tradycyj-
ne, ludowe, poprzez klasykę, rock, pop, 
jazz, po muzykę filmową. Każdy z kon-
certów czterech orkiestr zaprezentował 
najwyższych lotów umiejętności muzy-
ków, co doceniła publiczność, nagradza-
jąc wykonawców rzęsistymi oklaskami. 
Pomiędzy koncertami zatańczył dosko-
nale znany, lubiany i oczekiwany zespół 
rewiowo-taneczny mażoretek „GRACJA” 
ze Starej Wsi, przygotowany przez Panią 
Teresę Nycz.
     Na zakończenie wszystkie orkiestry 
(około 230 muzyków) wystąpiły wspólnie 
w trzech utworach. Gromko zabrzmiały: 
„Conquest of Paradise” autorstwa Van-
gelisa i harcerska „Ogniska już dogasa 
blask… ”  z towarzyszeniem solisty – teno-
ra Emila Ławeckiego. 
 Patroni - włodarze powiatu  
i miasta: starosta miński Antoni Jan Tar-
czyński oraz zastepca burmistrza Krzysz-
tof Michalik oraz organizatorzy: MTM  
i MDK wręczyli dyrygentom, opiekunce 
Gracji i wokaliście Emilowi Ławeckiemu 
upominki. Podziękowania otrzymał też 
konferansjer, Andrzej Krusiewicz, którego 
charakterystyczny głos jest nieodłącznie 
związany z mińskim festiwalem. W rytm 
marsza „Szlakiem Brdy” cztery orkiestry 
nagradzane gorącymi brawami, pożegna-
ły mińską publiczność. 

Do zobaczenia za rok!
 
 Organizatorem Festiwalu 
było Mińskie Towarzystwo Muzyczne 
we współpracy z Miejskim Domem Kul-
tury. Imprezę dofinansowano ze środ-
ków budżetu miasta Mińsk Mazowiecki  
i Powiatu Mińskiego. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem sprawował burmistrz 
miasta Marcin Jakubowski.

MTM 
fot., z arch. UM MM
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Szkoła Podstawowa nr 2
W Szkole Podstawowej nr 2 dokonano  
remontu instalacji wewnętrznych wyko-
nując nową instalację centralnego ogrze-
wania wraz z wymianą grzejników oraz 
instalację wod-kan., rozbudowano  insta-
lację przeciwpożarową.

Wykonano remont łazienek uczniowskich 
oraz dla personelu (roboty glazurnicze, 
posadzkowe), zamontowano nowy osprzęt 
łazienkowy (kabiny, umywalki, pisuary, se-
desy, baterie umywalkowe bezdotykowe). 
Odnowiono również korytarze szkolne  
(malowanie ścian oraz wykonanie lampe-
rii z marmolitu).

Szkoła Podstawowa nr 6
W celu wyeliminowania przesiąkania wód 
gruntowych do piwnic budynku, wyko-
nano odwodnienie budynku szkoły wraz  
z przyłączami kanalizacji deszczowej, 
które włączono do sieci kanalizacji desz-
czowej w ul. Mrozowskiej.

Wykonano  nowe ogrodzenie terenu szko-
ły wzdłuż południowej granicy działki.

Przedszkole Miejskie nr 6
Wykonano i włączono do sieci nowe przy-
łącze kanalizacji sanitarnej oraz wybudo-
wano i włączono do kanalizacji deszczo-
wej dwa przyłącza kanalizacji deszczowej 
odprowadzające wody opadowe z po-
wierzchni dachu budynku przedszkola.

Szkoła Podstawowa nr 5
Opracowano dokumentację projektową 
rozbudowy istniejącej instalacji gazowej 
wraz z rozbudową istniejącej kotłowni 
gazowej.

Oczekujemy na wydanie przez Staro-
stę Mińskiego pozwolenia na budowę. 
Po otrzymaniu pozwolenia rozpoczną 
się roboty budowlane, mające na celu  
poprawę wydajności instalacji grzewczej 
w budynku.

Przedszkole Miejskie nr 5
Trwają prace projektowe nad opracowa-
niem dokumentacji projektowej budowy 
budynku Przedszkola Miejskiego nr 5.

Zakończenie prac projektowych przewi-
dziano do 30.11.2015 r.

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

Wakacje to czas na remonty i inwestycje 
w szkołach i przedszkolach
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REMONTY ULIC

Remont nawierzchni ulic Flo-
rencja, Kościuszki i Tuwima

Wykonano remont nawierzchni bitu-
micznej poprzez sfrezowanie starej 
nawierzchni, uzupełnienie ubytków  
i położenie nowej. W ulicy Florencja na 
długości ok. 220m, ulicy Kościuszki na 
długości ok. 250m i ulicy Tuwima na ca-
łej jej długości.

Remont nawierzchni ulicy  
Batorego

Na przełomie wakacji przeprowadzony 
został gruntowny remont ulicy Stefa-
na Batorego. Powstały nowe chodniki 
i zjazdy z kostki brukowej betonowej 
oraz renowacji uległa bardzo zniszczo-
na nawierzchnia bitumiczna jezdni.  
W podobny sposób wyremontowany zo-
stał również odcinek ulicy Wigury mię-
dzy skrzyżowaniem z ulicą Batorego  
a skrzyżowaniem z ulicą Chrobrego.

Remont nawierzchni w ulicy 
Sportowej

Wykonano gruntowny remont na-
wierzchni ulicy Sportowej wraz  
z odwodnieniem. Stara nawierzchnia 
chodników i jezdni zastąpiona została 
bezfazową kostką brukową na całej jej 
długości. Wydzielono chodnik, jezdnię  
i parkingi. 

(red.), fot. z arch. UM MM
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Inwestycje i remonty w Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w roku 2015
1. Budowa sieci łączącej ciepłownię Nadrzeczna i osiedle Anielina, średnica Dn 200 mm długość L= 
1 200 m. Prace wykonuje firma z Ostrołęki.

Planowane nakłady inwestycyjne 2 miliony złotych. 
Spółka złożyła wniosek o dofinansowane przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie.
Cel: podłączenie osiedla Anielina do systemu ciepłow-
niczego spółki. Obniżenie opłat za ciepło na osiedlu, zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego w systemie ciepłowniczym.

2. Modernizacja układu odpylania trzech kotłów w ciepłowni przy ul. Armii Ludowej 10 
(dokończenie inwestycji rozpoczętej w roku 2014). Montaż analizatora spalin mierzą-
cego w czasie rzeczywistym (on-line) emisję pyłu i tlenków azotu.
Planowane nakłady inwestycyjne w 2015 roku 440 tysięcy złotych. Zadanie może być 
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie.
Cel: obniżenie emisji pyłu i tlenków azotu z ciepłowni węglowej. Kontrola ciągła emisji 
pyłu i tlenków azotu.

3. Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do 10 budynków ul. Budowlana – Jasna. 
Przebudowa sieci cieplnej i przyłącza ciepłowniczego do budynku Gimnazjum nr 2  
ul. Budowlana. Łączna długość nowych przyłączy i nowej sieci do tych obiektów  
1200 m. Prace wykonuje firma z Siedlec.
Planowane nakłady inwestycyjne w 2015 roku około 1 milion 300 tysięcy złotych.
Cel: podłączenie kilkunastu budynków do sieci ciepłowniczej. Zwiększenie sprzedaży 
ciepła spółki, obniżenie kosztów funkcjonowania szkół.

4. Remont układu technologicznego ciepłowni przy ul. Armii Ludowej - pompownia, 
odżużlanie, uzdatnianie wody, nawęglanie, akpia, monitoring wizyjny, instalacja elek-
tryczna poziomu nawęglania. Remont kotłów - przegląd rusztów, obmurza, uszczel-
nienia, wentylatory, podgrzewacz wody kotła nr 2, skrzynia podmuchowa kotła nr 1. 
Remont budynku ciepłowni (naprawy, malowanie, dach).
Planowane wydatki w kwocie około 900 tysięcy złotych.
Cel: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Podwyższenie sprawności wytwa-
rzania, poprawa warunków pracy. Poprawa estetyki obiektu. 

PEC Sp. z o.o., fot. z arch. UM MM
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Inwestycje PWiK Sp. z o.o. 
w Mińsku Mazowieckim
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim 
to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się spółka świadcząca usługi w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek or-
ganizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 100% udziałów w firmie posiada Miasto Mińsk Mazowiecki.
 Władze PWiK oprócz bieżącej działalności operacyjnej kładą bardzo duży nacisk na systematyczny rozwój oraz inwestycje 
infrastrukturalne prowadzone przy wymiernym wsparciu funduszy unijnych. W ramach umowy o dofinansowanie z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko, PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim otrzymało dofinansowanie na poziomie 85% do:
- wybudowania łącznie 3,12 km kanalizacji sanitarnej,
- inwestycji w źródła energii odnawialnej – wybudowano jednostkę kogeneracyjną wykorzystującą biogaz powstający na terenie 
oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim, w wyniku przetwarzania biogazu wytwarza się energia cieplna oraz elektryczna, która 
zaspokaja znaczną część potrzeb oczyszczalni,
- modernizacji technologii oczyszczania ścieków, polegającej na przebudowie ciągu biologicznego i zwiększenie wydajności,
- modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” – dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pompowania wody spółka  
jest w stanie zapewnić lepszą jakość usług dostarczania wody oraz dotrzeć do większej ilości mieszkańców.

 Kolejną inwestycją jest warta prawie 7 mln zł brutto „Rehabilitacja kolektorów sanitarnych „B” i „0” metodą bezwyko-
pową – etap I”. Obecnie modernizacji poddawane są kolektory zlokalizowane na terenach leśnych Nadleśnictwa Mińsk- leśnictwo 
Stankowizna. Prace modernizacyjne prowadzone są wyłącznie metodą bezwykopową z wykorzystaniem technologii rękawa termicz-
nie utwardzalnego za pomocą rękawa Aarsleff wykonanego z poliestrowej włókniny o strukturze polietylenu, instalowanego metodą 
inwersji. Instalacja ta wyeliminuje nieszczelność rur oraz zmniejszy liczbę awarii sieci kanalizacyjnych.
 
 Najnowszą realizowaną przez spółkę inwestycją jest warta ponad 12 mln zł brutto budowa stacji uzdatniania wody przy ul. 
Mireckiego w Mińsku Mazowieckim. Woda do nowej, w pełni zautomatyzowanej stacji, będzie dostarczana z 4 studni głębinowych, 
zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Wydajność Stacji Uzdatniania Wody wyniesie Qmax,d=2400 m3/d przy Qma-
x,h=120 m3/h dotychczasowa Qmax,h=40 m3/h. Po zakończeniu inwestycji proces uzdatniania wody będzie stale monitorowany on-
line. Ciągłość procesów technologicznych oraz najważniejsza dla Klientów niezawodność dostaw wody zachowane będą na najwyż-

szym poziomie. Inwestycja konsekwentnie posuwa do 
przodu i znajduje się w końcowej fazie realizacji. Obec-
nie prowadzone są zaawansowane roboty wykończenio-
we oraz montaże urządzeń technologicznych. Niedaw-
no udało się ukończyć montaż instalacji wewnętrznych 
zarówno elektrycznych jak i kanalizacyjnych. Właściwie 
zakończony jest także remont zbiorników wody czystej. 
Do wykonania pozostaje natomiast zagospodarowanie 
terenu oraz ogrodzenia wokół budynku.

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Mińsku Mazowieckim to jedna z najefektywniej rozwi-
jających się spółek tego typu w Polsce.

PWiK Sp. z o.o., fot. z arch. UM MM
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

Muzycznie, tanecznie, 
filmowo, plenerowo 
 Tegoroczne wakacje w Miejskim 
Domu Kultury upłynęły tanecznie, mu-
zycznie, filmowo i plenerowo. A wszystko 
za sprawą cyklu „Muzyka Dancing Kino”. 
 W letnim kinie, za sprawą kie-
runku, jaki MDK obrał na Francję, królo-
wał Louis de Funes. Podczas piątkowych 
seansów przypomnieliśmy znakomite-
go komika w jego najpopularniejszych  
rolach, choć niekoniecznie tylko zwią-
zanych z żandarmem. Wyświetliliśmy 
filmy „Człowiek z tatuażem”, „Napad 
na bank”, „Wielka włóczęga”, „Koko”, 
„Przygody Rabina Jakuba”, „Oskar”, 
„Sławna restauracja”, „Skrzydełko czy 
nóżka”, i „Żandarm z St. Tropez”. 
 Sobotnie dancingi już 
w poprzednie wakacje cieszyły się  

ogromną popularnością. Taneczne wie-
czorki w amfiteatrze, przy blasku ża-
rówek i w rytmie różnych muzycznych 
gatunków przyciągały i młodszych i star-
szych mińszczan. Nie inaczej było w tym 
roku. Muzyczna podróż wiodła przez ta-
kie tematy jak „Serduszko puka w rytmie 
cha cha”, „Żółte kalendarze”, „Kawia-
renki”, „Przeżyj to sam”, „Takie tango”, 
„Czerwone korale”, „Pokolenia”, „Czy 
ten Pan i Pani?” oraz „My Słowianie”.
 Podobnie niedzielne koncerty  
w amfiteatrze MDK stały się już wakacyj-
ną tradycją. W lipcu publiczność mogła 
posłuchać koncertów „Francuska chanson 
franaise”, czyli piosenek z najnowszej 
płyty Justyny Bacz, na której znalazły się 
utwory Edith Piaf, Georgesa Brassensa, 
Jacquesa Brela, Joe Dassina, „Pod dacha-
mi Paryża”, gdzie zabrzmiały popularne 
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francuskie szlagiery w wykonaniu tria 
Machowska, Kopietz, Małachowski. Na 
letniej scenie wystąpiła niezrównana Ka-
pela Czerniakowska oraz Krissy Matthews 
z cenionym zespołem Łukasza Gorczycy. 
Sierpniowe koncerty również dostarczyły 
wielu wrażeń. Przed licznie zgromadzo-
ną mińską publicznością wystąpili Yankel 
Band wprowadzając słuchaczy w bajko-
wą wędrówkę po różnych stylach mu-
zycznych w nurcie world music, kwintet 
dęty blaszany The Royal Brass z koncer-
tem „Swing & Jazz”. Tłumy oklaskiwały 
pierwszy wspólny koncert „Two faces” 
Marianny Wróblewskiej – legendy pol-
skiego jazzu oraz Krystyny Prońko – ikony 
polskiej piosenki, śpiewającej również 
standardy jazzowe.  Wakacyjne koncerty 
zakończył występ artystów Piwnicy pod 
Baranami. Z recitalem „Gdzieś na ulicy 
nienazwanej…” wystąpiła Agata Ślazyk. 

Zabrzmiały znane utwory krakowskiego 
kabaretu w świeżej aranżacji, nie zabra-
kło „piwnicznych hymnów” oraz piosenek 
z najnowszej autorskiej płyty Agaty, za-
tytułowanej „Nie daj się zjeść”. Na sce-
nie artystce towarzyszyli Tomasz Kmiecik 
oraz Michał Półtorak.

 

Książkowe parkowanie
 Uzupełnieniem wakacyjnych 
atrakcji była dobrze już znana akcja czy-
telnicza „Parkuj z Książką”. Tym razem 
pod hasłem „Chcemy więcej dobrej po-
ezji”. Dlatego wśród zaparkowanych ksią-
żek znalazło się wiele tomików wierszy, 
m.in. Barańczaka, Brylla, Hartwig, Iwasz-
kiewicza, Tuwima, Twardowskiego. Na 
najmłodszych czytelników książki czekały 
w biblioteczce przy placu zabaw. Chcąc 
zapewnić czytelnikom wygodne parkowa-
nie z książką, przed pałacem wystawili-
śmy wygodne leżaki. 

Trochę bajki, 
trochę magii
 W wakacje MDK nie zapomniał 
o dzieciach. Z myślą o najmłodszych od-
biorcach kultury w niedzielne popołudnia 
odbywały się na zmianę spektakle teatral-
ne i warsztaty artystyczne. Teatr Atlantis 
i jego goście przedstawili „Króla lasu”, 
„Opowieści Szeherezady”, „W świecie 
bajki – Krasicki, Mickiewicz, Fredro” oraz 
„Księżniczkę na ziarnku grochu”. 
 Podczas rodzinnych warszta-
tów malowania na szkle Maja Bielawska 
wprowadziła w tajniki tej nieco trudnej, 
ale pięknej sztuki. Natomiast Sebastian 
Gontarz podczas warsztatów kuglarskich 
pokazał jak się chodzi na szczudłach i 
żongluje. 

Międzykulturowa 
przygoda
 We współpracy z Fundacją Roz-
woju Międzykulturowego EBU zorganizo-
wane zostały dwutygodniowe wakacyjne 
zajęcia artystyczne „Francja i sąsiedzi”. 
Zajęcia prowadzili polscy i zagraniczni 
wolontariusze. W międzynarodowym to-
warzystwie dzieci poprzez gry, zabawy, 
wspólne przygotowanie posiłków czy pra-
ce plastyczne poznawały kulturę i oby-
czaje Francji oraz sąsiadujących z nią 
krajów. Wolontariusze m.in. z Francji, 
Portugalii i Belgii zaproponowali dzieciom 
wiele nowych zabaw i sposobów na kre-
atywne spędzanie wolnego czasu.   

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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 Lato, słońce, muzyka i oczywi-
ście wciągająca lektura – o takich waka-
cjach marzy większość z nas! Ale co zro-
bić, kiedy upragniony urlop wciąż przed 
nami, albo co gorsza, już dawno za nami? 
Biblioteka znalazła rozwiązanie i 19 lip-
ca zorganizowała na Placu Kilińskiego 
Piknik Czytelniczy pod hasłem „Czytanie 
na trawie”. Pogoda nie zawiodła naszych 
oczekiwań, a prognozowana na ten dzień 
burza dotarła do Mińska dopiero późnym 
wieczorem. Sprzyjające warunki atmos-
feryczne niewątpliwie dodały imprezie 
wakacyjnego charakteru. 
 O tym, jak przyjemne jest czy-
tanie na trawie, wie każdy miłośnik ksią-
żek. A kiedy ulubioną lekturę czyta głośno 
jej autor, a zasłuchany czytelnik odpo-
czywa na leżaku w cieniu kasztanowca, 
to czego można chcieć więcej? Na Pikniku 
była z nami Katarzyna Enerlich – autor-
ka popularnej serii książek o mazurskiej 
prowincji oraz Stanisława Gujska – znana 
pisarka literatury dziecięcej. Obie Panie 
odczytały głośno fragmenty swoich naj-
nowszych książek. W ramach literackiego 
deseru przedstawicielka Wydawnictwa 
„Kwiaty Orientu” przeczytała przepięk-
ną, koreańską legendę. 
 Wakacje to ten okres roku, który 
kochają wszystkie dzieci. Na Pikniku nie 
mogło więc zabraknąć atrakcji przygo-
towanych specjalnie dla nich. Wodzirej 

Arek zadbał, aby najmłodsi piknikowi-
cze ani przez chwilę nie doświadczyli 
nudy. Gorące rytmy, wyścigi ślimaków, 
gigantyczne bańki mydlane i niebanalne 
konkursy – tak w skrócie można opisać 
wspaniałą zabawę w centralnej części 
placu. Natomiast nieco dalej, na kocach 
rozłożonych na trawie, na dzieciaki cze-
kały gry, książeczki i zabawki. Nie spo-
sób nie wspomnieć o wolontariuszach z 
Fundacji EBU, którzy tego dnia bawili się 
razem z nami. Ich udział nie ograniczał 
się jedynie do tańca, najdzielniejsi z nich 
chętnie i na zmianę przywdziewali strój 
naszej bibliotecznej Pandy, pomimo upa-
łu i ku radości dzieci. Pandzie towarzyszył 
w zabawie Smok – reprezentujący Szkołę 
Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim. 
Czytelnicy nieco starsi chętnie odpoczy-
wali na leżakach i kocach, a do ich dys-
pozycji był biblioteczny kącik prasowy 
oraz stoisko bookcrossingu. Dodatkowo 
każdy mógł napić się owocowej wody przy 
stanowisku PWiK, a także odwiedzić pro-
mocyjne stoiska Muzeum Ziemi Mińskiej  
i Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazo-
wieckiego. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się Kiermasz Taniej Książki, zor-
ganizowany przez księgarnię internetową 
„Edyp”.  Wszyscy zmęczeni tańcem oraz 
upałem, mieli możliwość zakupić pyszne 
lody, bezalkoholowe i barwne napoje oraz 
inne smakołyki. 
 Dziękujemy przybyłym Pikniko-
wiczom za świetną zabawę, a tych któ-
rym nie udało się tego dnia do nas dotrzeć 
pocieszamy, że za rok również będzie 

okazja, aby wspólnie poczytać na trawie. 
Zapraszamy na przyszłoroczny „Piknik 
Czytelniczy”! 

Gorące lato w bibliotece

 Lato, lato… Co Wy dzieci na to? 
Z pewnością większość maluchów na tak 
postawione pytanie, odpowie gromkim 
HURA!!! Biblioteka doskonale zdaje sobie 
sprawę, jak ważne dla każdego dziecka są 
wakacje, dlatego na letni sezon przygo-
towała dla swoich najmłodszych czytel-
ników różnorodne zajęcia, które zaspo-
koiły gust nawet najbardziej wybrednych 
urlopowiczów. Pod hasłem „PSOTY MAŁE I 
DUŻE NA WAKACYJNE KSIĄŻKOWE PODRÓ-
ŻE” mieściły się wtorkowe zajęcia z boha-
terami książek Astrid Lindgren, „zakręco-
ne środy”, a także „filmowe czwartki”.

 W każdy wtorek od godziny 
10:00 do 15:00 w sali biblioteki odbywa-
ły się gry i zabawy, których bohaterami 
były postacie znane maluchom z książek 
Astrid Lindgren, czyli Pippi Pończoszanka, 
dzieci z Bullerbyn oraz Emil ze Smalandii. 
Powstały wspaniałe dzieła, takie jak por-
trety Pippi wykonane przez dzieci z ka-
wałków materiałów i kolorowego papieru 
oraz zabawnie kontrastujące z letnią aurą 
bożonarodzeniowe pierniki, nawiązujące 
do wydarzeń z książki „Dzieci z Buller-
byn”. Wtorkowe zajęcia odbywały się  
z udziałem Wolontariuszy z Fundacji EBU. 

Wakacyjny piknik pod 
kasztanowcami
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 W „zakręcone środy” również 
żaden maluch nie mógł narzekać na nudę. 
W te dni aż dwukrotnie odwiedził biblio-
tekę Teatr „Echo”, 8 lipca z przedstawie-
niem „Podróże Profesora Kalafiora: Afry-
ka” i 12 sierpnia z „Calineczką”. Środy 
były czasem bardzo kreatywnym – swoje 
warsztaty prowadzili w bibliotece: „Tlen 
dla mebli” oraz „Naturalny Rozwój”, ale 
też sportowym – był Kickboxing (Walhalla 
Fight Club), a także Zumba (Fit&Joy). 
Wakacyjne czwartki były czasem dla mło-
dych kinomanów. Biblioteka wyświetliła 
łącznie 9 filmów, po dwa seanse danego 
tytułu w każdy „filmowy czwartek”. 

 Co prawda lato nas opuszcza, 
ale pamiętajmy, że biblioteka jest otwar-
ta dla małych czytelników w każdym 
okresie roku. Zapraszamy!

Dzień Pamięci Powstania 
Warszawskiego 
 
 Biblioteka była współpartnerem 
wydarzeń zorganizowanych z okazji 71 
rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. 1 sierpnia pod biblioteką została 
przedstawiona diorama powstańcza Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej „Mazow-
sze” i GRH 7 Pułku Ułanów Lubelskich,  
a wewnątrz budynku udostępniono wy-
stawę „Powstanie Warszawskie”. Późnym 
wieczorem odbył się koncert „Zapomnia-
ne Piosenki” Sylwestra Ostrowskiego i ze-
społu Jazz Band, a następnie pokaz filmu 
„Fajna Ferajna” i spotkanie z jego reży-
serem. 

MBP, fot. z arch. biblioteki

Zapowiedzi:
• 5 września, od godz. 13:00 do 16:00 
na Placu Kilińskiego odbędzie się „Na-
rodowe Czytanie”. Fragmenty powieści 
„Lalka” Bolesława Prusa odczyta dla nas 
znany i wspaniały aktor – Artur Barciś. 
• 10 września, o godzinie 18:30 – w ra-
mach cyklu „kryminalna biblioteka”   
o swoich inspiracjach pisarskich opowie 
Katarzyna Bonda.
• 17 września, o godzinie 10:30 – za-
praszamy dzieci na spotkanie z Pawłem 
Beręsewiczem, autorem książki „Noska-
wery”.
• 24 września, o godz. 18:30 – gościem 
biblioteki będzie Halina Kunicka. Spo-
tkanie poprowadzi Kamila Drecka, au-
torka książki o artystce „Świat nie jest 
taki zły”.
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Muzeum Ziemi Mińskiej
ul. Stefana Okrzei 16

05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 752 25 81, 500 186 482

e-mail: muzeum-minskmaz@wp.pl, 
www.muzeum-minskmaz.home.pl,

www.ulani-minskmaz.home.pl

KULTURA

Muzeum Ziemi Mińskiej

Wspomnienie Mińskiego Dnia 
Wolności i wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego 1944 roku
 W niedzielę, 2 sierpnia, w ogro-
dzie MZM Dział 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich odbyło się „koncertowe spotkanie” 
w ramach akcji „Mińszczanie śpiewają 
(nie)zakazane piosenki”.
 Przybyli mieszkańcy mia-
sta wysłuchali powstańczych piosenek  
w wykonaniu zespołu „Ars Musica”  
w składzie: Mirosław Borczyński (śpiew), 
Aneta Borczyńska (skrzypce), Paweł Sulej 
(akordeon), Michał Woźniak (kontrabas)  
i towarzyszącej mu „Akademii Dziecięcej”  
z Gminnego Centrum Kultury w Halino-
wie. Publiczność stała się współwykonaw-
cami koncertu korzystając ze specjalnie 
przygotowanych przez Muzeum Powstania 
Warszawskiego śpiewników. Pomimo leją-
cego się żaru z nieba, nie zabrakło rów-
nież tego z głębi serc Mińszczan, którzy 
godnie uczcili kolejną rocznicę wybuchu 
Powstania i rocznicę wkroczenia oddzia-
łów Armii Krajowej do Mińska Mazowiec-
kiego w ramach akcji „Burza”. Uczestnicy 
spotkania mieli również okazję obejrze-
nia pomnika poświęconego Hipolitowi 
Nowina-Konopce, który na skutek akcji 
„Burza”, został pierwszym niepodległo-
ściowym burmistrzem Mińska Mazowiec-
kiego.
 W czasie koncertu można było 
zakupić książkę M. Kowaleczko-Szumow-
skiej „Fajna ferajna”, opowiadającej  
o Powstaniu Warszawskim oczyma dzieci.

Wystawa plenerowa Żandar-
merii Wojskowej
 Od 8 sierpnia do 4 września  
w  ogrodzie MZM przy ul. Okrzei 16 
można było oglądać ciekawą wy-
stawę pt. „Żandarmeria Wojskowa  
w misji ISAF” .
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„Co było nie wróci. Opowieść 
o Bułacie Okudżawie”
 5 lipca 2015 w zespole Pałaco-
wo-Parkowym Rudno k/Kołbieli odbył się 
koncert i wernisaż artystyczny „Co było 
nie wróci. Opowieść o Bułacie Okudża-
wie”. Imprezę zorganizowała Fundacja 
„Być więcej”, której partnerem było 
m.in. Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 
Mazowieckim. Szczegóły dotyczące wyda-
rzenia znajdują się na stronie fundacji:
www.bycwiecej.pl

Targ Janowy i Miński Turniej 
Nalewek Domowych
 Po raz kolejny Muzeum zapra-
sza na Targ Janowy, który odbędzie się 
5 września 2015 na Starym Rynku w ra-
mach 7. Festiwalu Himilsbacha. Na Targu 
można będzie zakupić wszelkiego rodzaju 
rzemiosło artystyczne, pamiątki, gadżety 
kolekcjonerskie oraz zasmakować w re-
gionalnych przysmakach.
 Nowością i niewątpliwą atrakcją 
Targu będzie rozstrzygnięcie pierwszego 
Mińskiego Turnieju Nalewek Domowych 
o tytuł „Miński Nalewkarz 2015”. W kon-
kursie startuje 20 fantazyjnie nazwanych 
trunków domowej produkcji, których 
smak oceniać będzie profesjonalne Jury 
z Kurtem Schellerem na czele. Uczestnicy 
Targu także będą mogli spróbować kon-
kursowych nalewek i wybrać tę najlep-
szą, przyznając jej tym samym nagrodę 
publiczności. Pierwsze pięćdziesiąt osób, 
które dokonają jakiegokolwiek zakupu 
na straganach targowych otrzyma kar-
net uczestnictwa w degustacji i wyborze 
najlepszej nalewki w ramach nagrody 
publiczności. Finał Turnieju Nalewek od-
będzie się w godzinach 14.00-16.00, ale 
już od godziny 10.00 miński Stary Rynek 
wypełniony będzie licznymi atrakcjami 
dla każdej grupy wiekowej, zatem zapra-
szamy!

MZM, fot. z arch. muzeum

Wystawa kolekcji sztuki współczesnej
 Przez cały wrzesień MZM prezentować będzie rzeźbę i malarstwo współczesnych ar-
tystów z prywatnej kolekcji Pawła Wąsowskiego – Mińszczanina, absolwenta Wydziału Archi-
tektury na Politechnice Warszawskiej. Wśród zgromadzonych dzieł znajdują się m.in. prace 
Stanisława Wysockiego, Pawła Goliszka czy Katarzyny Szeszyckiej.
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Maraton Fitness – 23.08.2015
 23 sierpnia 2015 r. na boiskach 
wielofunkcyjnych MOSiR odbył się długo 
wyczekiwany Maraton Fitness, w bogatym 
programie każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Sześciogodzinna impreza podzie-
lona była na osiem bloków, które przy-
gotowały studia fitness z terenu miasta: 
Fit&Joy, Akademia Próżności, Pas a Pas 
oraz Fit Lady. W organizację Maratonu za-
angażowała się również Dieto Strefa. W 
programie znalazły się ciekawe zestawy 
ćwiczeń: Zumba, GFS, Interwaly, Trening 
Funkcjonalny, TMT, Trening Motywacyjny 
Gwiazd, Body Strong/Pilates oraz zajęcia 
Super Linia. 
 Ponad siedemdziesiąt osób tego 
dnia stanęło w szranki z samymi sobą. 
Większości udało się pokonać swoje sła-
bości, bo nie dość, że na każdym z blo-
ków frekwencja była wysoka, to jeszcze 
uśmiechnięte miny Pań i Panów (w liczbie 
dwóch) ukazywały, że żadne z ćwiczeń 
nie było niewykonalne. Wszyscy zgłoszeni 
w dniu imprezy otrzymali pakiet startowy 
ufundowany przez MOSiR. Po każdym z 
bloków zarówno MOSiR jak i przedstawi-
ciele firm rozdawali nagrody dla uczestni-
ków, które były rekompensatą za włożony 
trud, wysiłek, ale także odwagę. Każdy 
ćwiczący miał szansę wygrać upominki, 
gadżety, karnety do studia fitness oraz 
talony do sklepów sportowych. Świetna 
zabawa, dobra organizacja oraz radość 
ze spalonych kalorii to najczęstsze opinie 
po Maratonie. My również dziękujemy za 
wspaniałą niedzielę – dla organizatorów 
ważne jest to, iż ich oferta zyskuje apro-
batę społeczną. Kolejna impreza fitness 
już na wiosnę! My też nie możemy się do-
czekać…

Rowerowa Rekreakcja
 Już we wrześniu odbędzie się 
impreza kolarska sezonu. Wy też tego 
dnia będziecie mogli wziąć w niej czynny 
udział. Już dziś odświeżcie swoje dwa kół-
ka i ćwiczcie, bo wzięcie udziału w run-
dzie honorowej to czysta przyjemność.... 
Nauka jazdy na bicyklach i monocyklach, 
pokaz jazdy na bicyklu i Mistrzostwa 
Miasta w jeździe po 10-metrowej szynie 
kolejowej to atrakcje towarzyszące zma-
ganiom sportowym kolarzy z Mazowsza.  
13 września czekamy na Was od 13.30 pod 
Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki.

Akcja Wakacyjna MOSiR
 W ramach akcji Wakacje z MO-
SiR 2015 Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji przygotował dla mieszkańców miasta 
mnóstwo nieodpłatnych atrakcji, które 
realizowane były przez okres wakacji.
 Z sukcesem zakończona została 
szkółka gry w tenisa ziemnego – „Waka-
cje z rakietką”, prowadzona przez pana 
Michała Królaka, która zgromadziła na bo-
iskach wielofunkcyjnych przy ul. Wyszyń-
skiego 56 piętnastkę dzieci, które uczyły 
się i doskonaliły grę w tenisa ziemnego. 
Zajęcia miały na celu nie tylko zagospo-
darowanie wakacyjnego czasu wolnego, 
ale również zachęcenie do gry w tenisa 
ziemnego – i jak twierdzi instruktor – 
„udało się”. Dzieci uczestniczące w zaję-
ciach były w różnym wieku, co świadczy 
o dużym zainteresowaniu tą dyscypliną 
sportu i uzasadnia zasadność organizacji 
zajęć tego typu.
 16 lipca zakończył się dwutygo-
dniowy cykl zajęć z jogi, była to nowość 
w ofercie MOSiR, która przyciągnęła do 

sali przy ul. Sportowej 1 osoby pragną-
ce wzmocnić i rozciągnąć mięśnie pod 
okiem instruktora – pana Dominika. Sześć 
półtoragodzinnych zajęć było wspania-
łym czasem dla wszystkich, którzy pra-
gnęli nie tylko ukoić nerwy, ale również 
zrelaksować się i nabrać sił. Zajęcia  
z jogi będą na pewno pojawiać się częściej  
w ofertach MOSiR. Zaś stale w naszej 
ofercie pojawiają się zajęcia nordic wal-
king, również przeznaczone dla osób do-
rosłych. W tym roku wzięło w nich udział 
piętnaście osób, które spotkały się od 3 
do 14 sierpnia, by nie tylko poznać uroki 
tej dyscypliny sportu, ale również atrak-
cyjnie i przede wszystkim aktywnie spę-
dzać czas wolny.
 W dniach 13-24 lipca odbywa-
ły się zajęcia brazylijskiego jiu jitsu dla 
dzieci, w których uczestniczyło około 
trzydzieści osób. Zajęcia były prowadzo-
ne przez instruktora pana Marcina Fran-
kiewicza z Klubu Walki i Fitness Grappler. 
Podczas spotkań dzieci nabywały nie tyl-
ko umiejętności ogólnorozwojowe, ale 
również poznawały podstawowe chwyty 
brazylijskiego jiu jitsu.
 Między 20 a 31 lipca odbywa-
ły się również zajęcia pod nazwą Aka-
demia Tenisa Stołowego, prowadzone 
przez instruktora pana Marka Kudelskie-
go. Uczestniczyło w nich piętnaście osób 
zainteresowanych tą dyscypliną sportu. 
Mamy nadzieję, że popularyzowanie teni-
sa stołowego przyczyni się do zwiększenia 
frekwencji podczas organizowanych w se-
zonie jesienno-zimowym Grand Prix Miń-
ska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym.
 Nowością w ofercie MOSiR były 
zajęcia Taekwon-do Tygryski, które od-
bywały się od 27 lipca do 7 sierpnia pod 
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okiem pana instruktora Jacka Łuniew-
skiego z Mińskiego Klubu Sportowego 
Taekwon-do. Zajęcia, przeznaczone dla 
najmłodszych dzieci, cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem, pozytywnie ko-
mentowane, z pewnością na stałe wpiszą 
się w ofertę wakacyjną MOSiR. 
 Kolejną, świetnie przyjętą po-
zycją oferty MOSiR były zajęcia nauki 
jazdy na rolkach. Zajęcia odbywały się  
w dniach 17-28 sierpnia 2015, a prowa-
dzone były pod okiem pana Kamila Ołda-
ka, który uczył nie tylko podstaw jazdy 
na rolkach, ale również zagłębiał się w 
tajniki tego przyjemnego sportu. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również 
zajęcia Fun Kick, które prowadził pan Ka-
mil Chłopik z Walhalla Fight Club. Dzie-
ci w wieku 6-9 lat poprzez gry i zabawę 
wprowadzane były w sztuki walki. Zaję-
cia Fun Kick odbywały się między 17 a 28 
sierpnia 2015 roku.
 Rokrocznie, największym zainte-
resowaniem cieszą się szkółki pływackie, 
zarówno te przeznaczone dla maluszków, 
jak i te dedykowane szkołom podstawo-
wym. W ramach tegorocznej akcji wa-
kacyjnej zorganizowaliśmy pięć szkółek 
pływackich – dwie dla dzieci w wieku 
4-6 lat, kolejne dwie dla dzieci ze szkół 
podstawowych i jedną dla osób chcą-
cych doskonalić umiejętności pływackie  
i zdobyć kartę pływacką. Widząc ogromne 
zainteresowanie nauką pływania, posta-
nowiliśmy również zorganizować szkółkę 
pływania Last Minute dla najmłodszych. 
Dzieci podczas zajęć w wodzie uczą się 
nie tylko pływać, oddawać skoki do wody, 
ale również nabywają wiedzę dotyczącą 
właściwych zachowań nad zbiornikami 
wodnymi. W szkółkach pływackich wzięło 
udział ok. 90 osób.
 MOSiR był również organizato-
rem rozgrywek z cyklu grand prix.  Ko-
szykówka uliczna, siatkówka plażowa 
oraz piłka nożna to oferta skierowana 
do uczniów szkół gimnazjalnych oraz dla 
wszystkich deklarujących start w katego-
rii open. 
 Po czterech spotkaniach Wa-
kacyjnego Grand Prix w Siatkówce Pla-
żowej triumfowała drużyna „NMTB 
Mrozy”, zaraz przed „Są gorsi”, oraz 
„Żaby na liściu”. Kategorię gimnazjum 
zwyciężyła drużyna „Los Pudelos”, dru-
gą lokatę zdobył „MMKS”, trzecią „An-
dersik”, natomiast Wakacyjne Grand 
Prix w Koszykówce ulicznej po czte-
rech spotkaniach wygrali zawodnicy  
z „KS Mrozy”, zaraz przed „Wypłukanymi 
z magnezu” i „Nektarem z banana”. 
 Podczas każdego turnieju za-
wodnicy otrzymywali posiłki regenera-
cyjne oraz wodę i napoje, a po ostatnim 
turnieju za swoja rywalizację otrzymali 
okazałe nagrody.

Dziękujemy za wspa-
niałą zabawę, dużo 
uśmiechu i pozytyw-
ne emocje, które to-
warzyszyły Państwu 
podczas tegorocznych 
wakacji. Szczególne 
podziękowania należą 
się Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych  
z Przewodniczącą Panią 
Jadwigą Frelak, która 
dofinansowała przed-
sięwzięcia MOSiR.

fot. z arch. MOSiR
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W październiku dla brydżystów „Mazo-
vii” rozpocznie się kolejna rywalizacja 
ligowa. 
 Miejscem rozgrywek tradycyjnie 
będzie Hotel „Senator” w Starachowicach,  
a rywalami mińskiej „Mazovii” w rozgryw-
kach I ligi sezonu 2015/2016 będą: Wincor 
Nixdorf Cracovia Kraków, Energetyk Ja-
worzno, SPS Construction Kielce, Elektro-
montaż Rzeszów, MKS Arnica Przasnysz, 
Petroactiv Piast Skawina, Skobud Tarno-
brzeg, Spójnia Warszawa, Senior Katowi-
ce, AZS UW TG Warszawa, Konstanta Biel-
sko Biała, Bridge 24 pl 2 Warszawa, Milo 
Kraków, Termochem Chemik Puławy oraz 
Pomtech Zwoleń. W nadchodzącym sezo-
nie drużyna prawdopodobnie wystąpi w 
niezmienionym składzie: Krzysztof Rogu-
ski (Kapitan, Kierownik sekcji), Krzysztof 
Kulka, Andrzej Ogłoblin, Jan Nadaj, Ma-
rek Dalecki, Maciej Modrzejewski, Cezary 
Przasnek, Jerzy Orzeł, Andrzej Potyński, 
Władysław Izdebski, Zbigniew Szostak 
oraz Kazimierz Samoder. 
 Po zakończeniu poprzedniego 
sezonu ligowego i po krótkiej przerwie 
brydżyści „Mazovii” rozpoczęli przygoto-
wania do kolejnych rozgrywek ligowych, 
uczestnicząc w lokalnych turniejach par 
organizowanych przez Warszawski Zwią-
zek Brydża Sportowego. Wyróżniająca się 
para naszego Klubu Maciej Modrzejewski 

SPORT

Jak w każde wakacje Miński Klub Spor-
towy Taekwon–Do zorganizował dla 
swoich klubowiczów letni obóz sporto-
wo-żeglarski.
 W dniach 11 - 25 lipca kilkudzie-
sięcioro mińskich klubowiczów wraz z mi-
strzem Jackiem Łuniewskim i opiekunami 
po raz szósty z rzędu, gościli na pojezie-
rzu kaszubskim w ośrodku wypoczynko-
wym Psia Góra w miejscowości Swornega-
cie koło Chojnic.
 Celem obozu był aktywny wy-
poczynek, kształtowanie charakteru  

Rywalizacja w brydżu sportowym  

– Marek Dalecki za własne środki finan-
sowe uczestniczyła w lipcu w Otwartych  
Mistrzostwach Europy Par w Tromso 
w Norwegii. Przygotowując się do Mi-
strzostw Europy, para ta rywalizowała 27 
czerwca w Grand Prix Polski Par w ramach 
Międzynarodowego Olsztyńskiego Kongre-
su Brydżowego, zajmując wśród 135 par 
wysokie 18. miejsce.
 Aktualnie, w ramach zaplanowa-
nego cyklu treningowego, do rozgrywek I 

ligowych pod koniec sierpnia brydżyści 
„Mazovii” wystąpili w największym w Eu-
ropie XLIII Międzynarodowym Kongresie 
Brydża Sportowego – Grand Prix Warszawy 
2015. Rywalizacja z najlepszymi brydży-
stami nie tylko z Polski powinna pozytyw-
nie wpłynąć na wyniki drużyny w nadcho-
dzących rozgrywkach ligowych. 

Oprac. na podst. mat.  
sekcji brydża sportowego  MKS „Mazovia”

Za nami obóz sportowo-żeglarski SWORNEGACIE 2015
i sprawności fizycznej 
oraz podnoszenie umie-
jętności sportowych 
przez mińskich zawodni-
ków i zawodniczki.
 Mistrz Jacek Łuniew-
ski oraz Marcin Widerski 
prowadzili bardzo uroz-
maicone jednostki tre-
ningowe składające się  
z ćwiczeń ogólnorozwo-
jowych, siłowych, rozcią-
gających oraz technicz-
nych.

Zwieńczeniem dwóch ty-
godni treningu był egzamin na stopnie 
uczniowskie KUP, po którym kolejni klu-
bowicze mogli się cieszyć swoimi nowymi 
stopniami w Taekwon – Do.
 Oprócz tego obozowicze bra-
li udział w zajęciach doskonalących ich 
umiejętności w żeglarstwie oraz w wind-
surfingu.
 Dwutygodniowy pobyt na Ka-
szubach urozmaicały także kąpiele w je-
ziorze, wieczorne ogniska, gry i zabawy 
zespołowe.

  
  
 
  
  
  
  
 Dodatkowymi atrakcjami obo-
zu był spływ kajakowy malowniczą trasą 
wiodącą przez kaszubskie akweny wodne, 
przejażdżki rowerami wodnymi i rejsy 
żaglówkami po okolicznych jeziorach,  
a także wycieczki po najbliższej okolicy.
 Dobra pogoda oraz atrakcje 
sprawiły, że dwa tygodnie pobytu w ka-
szubskiej krainie jezior minęły bardzo 
szybko i klubowicze z żalem opuszczali 
ten gościnny region Polski.
Następny klubowy obóz - już za rok!

Igor Koczyrkiewicz
fot. z arch. MKS TAEKWON-DO
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W sobotę, 27 czerwca w Miąsem koło 
Tłuszcza odbył się już po raz drugi Ama-
torski Turniej Sztuk Walk. Na Turnieju nie 
mogło zabraknąć mińskiego Klubu Walki 
Grappler, który reprezentowało 12 zawod-
ników w różnych kategoriach wiekowych. 

SPORT

Mińska Grupa Rowerowa 
na Tour de Warsaw 300
W sobotę, 22 sierpnia drużyna Mińskiej Grupy Rowerowej wzięła udział w II etapie 
Tour de Warsaw 300. Ekipa w składzie: Paweł Roman (kapitan), Kamil Bodziony, 
Kuba Kruszewski, Karol Ługowski, Krzysztof Arcimowicz, Michał Bartnicki, Michał 
Piechowicz i Rafał Sabak (reprezentujący barwy V-MAX) miała do pokonania pętlę 
dookoła Warszawy o długości około 335 km.
 Co ciekawe, pętla wiodła także przez Mińsk Mazowiecki, co nie umknęło uwa-
dze kibiców, którzy przygotowali dla zawodników małą niespodziankę. Po raz pierw-
szy zespół wystartował z samochodem technicznym, będąc przygotowanym na walkę  
z mocnymi drużynami z całego województwa, a nawet z zagranicy.
 „Na starcie pojawiło się kilka mocnych ekip, w tym ze znanej warszawskiej Pętli Kopernika, która od samego początku 
bardzo wysoko postawiła poprzeczkę. Porównując do poprzedniego TdW ograniczyliśmy postoje, poprawiliśmy kilka mniejszych 
błędów, a przede wszystkim mieliśmy samochód techniczny, który jest nieodzowną częścią grupy, jeśli myślimy o dobrych startach.” 
- relacjonuje kapitan Paweł Roman.
 Podczas pierwszego etapu, w kwietniu tego roku pogoda dała zawodnikom mocno w kość, jednak teraz było wręcz ideal-
nie. Nawet deszcz złapał szosowców tylko na chwilę. Na trasie czekały na zawodników trzy bufety obfitujące w napoje izotoniczne, 
banany, a nawet pizzę. Około godziny 17.10 panowie wjechali na metę - zmęczeni, głodni ale zadowoleni, zajmując ostatecznie 
czwarte miejsce. Dziękujemy wszystkim, którzy trzymali za nas kciuki i dopingowali – wirtualnie i na trasie. Do obejrzenia całej 
galerii zapraszamy na https://www.facebook.com/minskagruparowerowa

Kamil Bodziony. fot. z arch. MGR

Grappler z medalami

 Zawodnicy Grapplera walczyli 
w trzech kategoriach: BJJ dla dzieci, NO 
GI oraz MMA. Na dwóch matach grapple-
rzy toczyli zacięte walki, pokazując bar-
dzo duże umiejętności i serce do walki, 
co zaprocentowało I miejscem w klasy-

fikacji drużynowej. Ponadto jeden z na-
szych zawodników - Kamil Kublik, został 
wyróżniony tytułem Najlepszego Technika 
Turnieju. Złote medale dla Grapplera wy-
walczyli: Krysia Iwanow w NO GI, Oliwier 
Szczęsny w BJJ, Kamil Kublik w MMA I NO 
GI, Daniel Rozenek w MMA, Marcin Fran-
kiewicz w NO GI. Srebro powędrowało 
do Antka Rosy w BJJ i Mateusza Dorosza  
w BJJ. Brązowe medale zdobyli: Alek-
sandra Rosołowska w NO GI, Daniel Roze-
nek w NO GI, Alex Sitek w BJJ, Kacper 
Bodecki w BJJ, Patryk Kesler w BJJ, Filip 
Kosut w BJJ, Kuba Jęda w BJJ, Oliwier 
Szczęsny w BJJ. Duże brawa dla zawod-
ników za to, że postanowili powalczyć na 
matach, mimo kończącego się już sezonu  
i początku wakacji. „Ogromne gratulacje 
i tak trzymać! Jedziemy dalej!” – dodaje 
trener Marcin Frankiewicz.

Oprac. na podst. mat. KW Grappler
fot. z arch. KW Grappler
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Nocne bieganie z MKB Dreptak
W piątek 21 sierpnia odbył się pierw-
szy nocny trening zorganizowany przez 
MKB Dreptak. 
  Mimo późnej pory i zmierz-
chu już o godzinie 20:30 parking przy 
najstarszej sośnie w Polsce był pełny. Na 
wspólne nocne bieganie wyruszyło oko-
ło 35 biegaczy, którzy z uśmiechami na 
twarzy (oraz latarkami) pokonali trasę 
długości około 12 km.

„Bardzo cieszy nas fakt, że nocne bie-
ganie przyciągnęło taką rzeszę ludzi  
i dlatego zamierzy kontynuować tą for-
mę wzajemnej biegowej integracji. 
Wszystkim obecnym serdecznie dzię-
kujemy - fajnie, że jesteście z nami. 
Informacja o kolejnych nocnych spo-
tkaniach biegowych już niebawem” 
- zapewniają organizatorzy.
	

 źródło: minskmaz.com,  Leszek Siporski
fot. z arch. MKS DREPTAK

SPORT

Relacja 
z „Perły Bałtyku”
7 lipca zakończył się  XI Międzynarodowy 
Festiwal „Perła Bałtyku” - najsilniej obsa-
dzona impreza szachowa nad Bałtykiem. 
Zmagania na 64 polach odbywały w miej-
scowości Łazy k. Koszalina i brało w nich 
udział 309 zawodników z  VI federacji.
 Turniej rozgrywano tempem 
P’90+30″ na dystansie 9 rund. Mińskie Towa-
rzystwo Szachowe reprezentowało  trzech 
zawodników: Przemysław Laszczak (Grupa 
A), Damian Koseski (Grupa B) i Jakub Dróżdż 
(Grupa C).
 W tym doborowym towarzystwie 
zawodnicy z  powiatu mińskiego zaprezen-
towali się bardzo dobrze. Damian Kose-
ski  uzyskał ranking krajowy 2110, wypełnił  
normę na II klasę sportową oraz podwyż-
szył międzynarodowy ranking ELO aż o 158 
oczek. Jakub Dróżdż uzyskał ranking krajo-
wy 1930, wypełnił normę na III klasę spor-
tową oraz podwyższył międzynarodowy  
1 ranking ELO o 88 oczek.
 Jednocześnie w swoich grupach: 
Damian Koseski w klasyfikacji generalnej 
zajął 8 miejsce, natomiast  Jakub Dróżdż 
uplasował się w klasyfikacji open na 5 pozycji  
i 4 wśród juniorów.

MTSZ
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Połowa sierpnia to bardzo gorący okres 
dla kolarskiego peletonu i to nie tylko 
za sprawą afrykańskich temperatur. 
Jeszcze mocniej zawrzało za sprawą 
wydarzeń związanych z popisami za-
wodników Mińskiego Klubu V-MAX.  
 
 Świetną passę rozpoczął  
2 sierpnia młodziutki Kuba Soszka, który 
w wyścigu Mini Tour de Pologne w War-
szawie wywalczył znakomite 8 miejsce. 
Równolegle w ekipie „górali V-MAXU” 
walczących systematycznie w imprezach 
MTB na terenie całego kraju prym wiodą 
dziewczęta. Zuzia Sierhej i Iza Wiercioch 
dominują w ogólnopolskich klasyfikacjach 
generalnych i wszystko wskazuje, że nie 
oddadzą już zwycięstwa do końca sezonu 
2015. Największe zamieszanie powstało 
jednak wokół pełnoletniej „elity V-MAX 
Mińsk Mazowiecki”. Szosowy zespół pod-
opiecznych trenera Jacka Tomkiewicza 
w tym roku jest obecny na wszystkich 
poważnych wyścigach w kraju. Czę-
sto staje do walki również z peletonem 
zawodowym. Zimą postawili sobie za 
cel osiągnięcie jak najlepszego wyniku  
w największym krajowym cyklu wyścigów 
„Super Prestige” gdzie poziom sportowy 
jest zdecydowanie najwyższy. Nikt wte-
dy jednak nie zakładał, że w najsilniej-
szej kategorii wiekowej 17-29 lat V-MAX 
zajmie całe podium! Darek Kołakowski, 
Mateusz Mikulski i Krzysztof Kryczka  
w imponującym stylu rozprawili się  
z międzynarodowym peletonem. 

„(...) do tego sezonu moi zawodnicy szy-
kowali się z wielką determinacją. Zgru-
powanie na Kaszubach i treningi na połu-
dniu Europy przyniosły zamierzone efekty. 
Czynnikiem który zdecydował o takim 
sukcesie jest jednak perfekcyjne zgranie 
całego zespołu, który działa jak genialna 
maszyna stworzona do wygrywania(...)”

J.Tomkiewicz - trener

Teraz najważniejszym zadaniem będzie utrzy-
manie wysokiej formy przynajmniej do 13 
września kiedy to V-MAX będzie bronił hono-
ru naszego miasta. Okazją ku temu będzie 
„VII Memoriał Feliksa Rawskiego” rozgrywany 
corocznie na ulicach Mińska Mazowieckiego. 
Przed własną publicznością należy wypaść 
jak najlepiej, tym bardziej że w poprzednich 
latach mińscy kolarze skutecznie demolowa-
li konkurencję w niemal wszystkich katego-
riach wiekowych. Nie mamy nic przeciwko 
podtrzymaniu tej tradycji. Oby w niedzielne 
wrześniowe popołudnie w geście zwycięstwa 
podnosili ręce kolarze w charakterystycznych 
limonkowych strojach z herbem naszego mia-
sta na piersiach.

J.Tomkiewicz, fot. z arch. V-MAX

Gorąco w peletonie V-MAX
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 Motocykliści z mińskiego Klubu 
Dawnych Motocykli „MAGNET” wykorzy-
stując słoneczną pogodę, w dniach 10 - 12 
lipca 2015 r. wzięli udział w VI Rajdzie 
Motocykli Zabytkowych zorganizowanym 
przez Klub TMD „Weteran Płock”. Rajd 
był jednocześnie IX rundą Mistrzostw 
Polski Pojazdów Zabytkowych. Baza Raj-
du została zlokalizowana w Ośrodku wy-
poczynkowym „Ranczo Boguszewiec”.  
W dniu rejestracji zostało zgłoszonych 
115 załóg. Cichy i rześki sobotni poranek 
przerwały odgłosy odpalanych motocykli.  
Co bardziej niecierpliwi zawodnicy przy-
gotowywali się do startu, który zaplano-
wano na godzinę 9:30. Trasa rajdu skła-
dała się z odcinka o długości ponad 100 
km. Po starcie i przejechaniu kilkunastu 
kilometrów na uczestników czekały nie-
łatwe zadania sprawnościowe, pytania  
z historii motoryzacji oraz przepisów ru-
chu drogowego.  
 Po powrocie do bazy rajdu 
uczestnicy brali udział w konkursie ele-
gancji, który zgromadził tłum widzów, 
nagradzając każdą prezentację gromkimi 
brawami. Ogłoszenie wyników rywalizacji 
rajdowej nastąpiło późnym wieczorem. 
Motocykliści mińskiego klubu zajęli 6. i 7. 
lokatę w klasie post 55.

Gorące lato z MAGNETEM
INFORMACJE	Z	ORGANIZACJI

 Kolejny wyjazd na eliminacje 
MPPZ odbył się w dniach 6-9 sierpnia 2015 
r. Liczna grupa motocyklistów z mińskiego 
MAGNET-u wzięła udział w III Motozłazie 
Lubartowskim zorganizowanym przez Au-
tomobilklub Lubelski. Motozłaz był jedno-
cześnie XI rundą Mistrzostw Polski Pojaz-
dów Zabytkowych w kategorii motocykle. 
Ponad 30-stopniowy upał nie odstraszył 
78 motocyklistów z całej Polski od wyjaz-
du w pierwszy dzień rajdu na 120-kilome-
trową trasę, biegnącą m.in. przez Michów 
i Firlej. 
 Drugi dzień zmagań rozpoczął 
się od 40-kilometrowego, drugiego etapu 
rajdu. Po godzinie 14:00 rajdowe zało-
gi zjawiły się przed pałacem Sanguszków  
w Lubartowie, aby zaprezentować swoje 
motocykle. Na osoby, które poza zabyt-
kowym motorem miały też strój dopaso-
wany do epoki swojego motocykla czekał 
Konkurs Elegancji, w którym 3. miejsce 
zajął Rafał Zajączkowski z Magnetu. Wie-
czorem, podczas Balu Komandorskiego 
odbyła się dekoracja zwycięzców w po-
szczególnych klasach. W klasie post 55 
Kamil Deska z mińskiego Magnetu za-
jął 2. miejsce, jednocześnie zwycieża-
jąc w konkurencjach sprawnościowych  
w swojej klasie. W klasie post 70 tuż poza 
podium ulokował się Rafał Zajączkowski, 
zajmując 4. miejsce. Pozostali motocykli-
ści mińskiego klubu zajęli miejsca w pierw-
szej dziesiątce w klasie post 55. Obecnie 
na dwie rundy eliminacyjne przed końcem 
zmagań w Mistrzostwach Polski Pojazdów 
Zabytkowych w kategorii motocykle, w kla-
syfikacji drużynowej Klub MAGNET zajmuje 
4. miejsce z realnymi szansami na miejsca 
na „pudle” na zakończenie mistrzostw.

Piotr Wojdyga, fot. z arch. KDM „MAGNET”
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RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 r.
„WYPRAWKA SZKOLNA”
Dofinansowanie mogą uzyskać:
- uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum pochodzący z rodzin, 

w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 574 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada  

2003 r. o świadczeniach rodzinnych),

- uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum, w których dochód 

na członka rodziny przekracza kwotę 574 zł, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej). Liczba uczniów którym zostanie udzielona pomoc w tych przypadkach nie może przekroczyć 5% 

ogólnej liczby uczniów w mieście z klas III SP i IV technikum,

- uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z nie-

pełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym  

z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadających orzeczenie o potrze-

bie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-

ty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem 

klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów 

ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących 

szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, 

ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych,  

z wyjątkiem klas I i IV.

 Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016  

w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2015 roku.

 Wnioski rodziców ucznia o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki udzielania pomocy - do pobrania w formacie rtf na 

stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki www.minsk-maz.pl lub w sekretariatach szkół.

Niezbędne informacje dotyczące Programu Rodzinny Mińsk znajdują się na 
stronie inernetowej miasta www.minsk-maz.pl w zakładce: 
Sprawy społeczne/Program Rodzinny Mińsk 
(http://www.minsk-maz.pl/308,program-rodzinny-minsk.html).

W zakładce poza potrzebnymi informacjami znajduje się m.in. katalog ulg 
oferowanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz aktualna lista partnerów 
programu „Rodzinny Mińsk”.

INFORMACJA
 Stosownie do art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782) – i n f o r m u j ę, że na dzień 28 października 2015 r. ogłosiłem przeprowadzenie czwartego 
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu Nr1970 o powierzchni 425 m2, położonej w Miń-
sku Mazowieckim przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00117031/4 własność Miasta 
Mińsk Mazowiecki.
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta przewidziana do sprzedaży nieruchomość 
leży w terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego i intensywnego mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem usług nie-
uciążliwych. Ogłoszenie o czwartym przetargu podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu 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

INFORMACJA
 Zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2015 r. ustaliłem, a w dniu 31 sierpnia 2015 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący część działki gruntu Nr 2339/3 o pow. 80 m2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Błonie, stanowiącej 
własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przewidzianą do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech. 
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji  
3 Maja 1 od dnia 31 sierpnia 2015 r. do dnia 21 września 2015 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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INFORMACJA
SMS-y o zadłużeniu

 Stosownie do § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli 
należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 656), wierzyciel może informować zobowiązanego - poprzez krótką wiadomość tekstową (SMS) - m.in. o upływie terminu 
zapłaty należności pieniężnych, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie 
należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych. 
 W związku z powyższym, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki zamierza przystąpić do powiadamiania ludności  
w ww. sprawach. 
 Zatem, prosimy o kontakt wszystkich podatników, którzy podali swój numer telefonu w dokumentach złożonych  
w tut. Urzędzie, a nie chcą korzystać z takiej formy powiadomień oraz tych, którzy chcą z niej korzystać, a dotychczas nie podali 
numeru telefonu. 
 Kontaktować należy się poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (pokój nr 1 lub nr 2 lub nr 4) stosownego 
pisma, bądź przesłanie informacji na adres skrzynki poczty elektronicznej: podatki@umminskmaz.pl, bądź telefonicznie.
 Numery telefonów kontaktowych: 25 759-53-44,   25 759-53-70,   25 759 53 65,   25 759 53 66.  
        

Kierownik Referatu Dochodów
Mińsk Mazowiecki, 14.05.2015 r.               Krystyna Kulma 

Kierunek – rzeka Wieprz!
 Letnia sobota, 12 września, 
stanowi termin przeprowadzenia kolej-
nej tegorocznej wycieczki przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckie-
go. Uczestnicy wyjazdu odwiedzą tym 
razem południowe rubieże wojewódz-
twa mazowieckiego i północne rejony 
województwa lubelskiego. 

 Na trasie wyprawy, która wy-
ruszy sprzed siedziby TPMM o godz. 
8:00 znajdą się między innymi takie 
miejscowości jak Żaków (pałac), Sero-
czyn (kościół), Stoczek Łukowski (ko-
ściół, ośrodek rekreacyjno–sportowy 
„Izydory”), Wola Okrzejska (Muzeum 
Henryka Sienkiewicza), Wola Gułowska 
(m.in. Muzeum Czynu Bojowego Kle-
eberczyków) i Dęblin (m.in. Muzeum Sił 
Powietrznych). Na zakończenie autoka-
rowej eskapady odbędzie się ognisko 
podsumowujące całodzienny wyjazd. 
Koszt udziału w nim wynosi 50 złotych 
(w tym ubezpieczenie NNW, wynajęcie 
autokaru, koszty biletów do muzeów  
i przewodników).

 Serdecznie zapraszamy do 
udziału w wycieczce. Liczba miejsc 
ograniczona. (tpmm)  
 

www.tpmm.pl
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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.

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

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

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

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

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 15.15,
- w środę w godz. od 8.00 do 16.15,
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.15.

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Miasta Mińsk mazowiecki w dniu 3 sierpnia 2015 roku 

• Uchwała Nr VII.68.2015 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. 
• Uchwała Nr VII.69.2015 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
• Uchwała Nr VII.70.2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
• Uchwała Nr VII.71.2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015.
• Uchwała Nr VII.72.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

URZĄD	MIASTA	INFORMUJE

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: z archiwum Urzędu Miasta, qmphotostudio.  

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.
http://www.minsk-maz.pl/72,mim-gazeta-samorzadowa.html



33MIM lipiec/sierpień www.minsk-maz.pl

w
w
w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki



34 MIM lipiec/sierpień 2015www.minsk-maz.pl



35MIM lipiec/sierpień www.minsk-maz.pl

w
w
w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki



36 MIM lipiec/sierpień 2015www.minsk-maz.pl


