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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.
		

W numerze:

TEMAT NUMERU – str. 4
- Dzień Patrona Miasta 
  Św. Jana Chrzciciela

Z ŻYCIA MIASTA – str. 5-13
– Obchody 73. rocznicy wybuchu 
   Powstania Warszawskiego w ZSZ nr 2
– Powiatowe obchody 98. rocznicy 
   powołania Policji
– Budżet partycypacyjny 
   w Mińsku Mazowieckim
– Wyklikaliśmy Podwórko Talentów od NIVEA
– Rozbudowa ulicy Dąbrówki
– Budowa Przedszkola Miejskiego nr 5
– Projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów 
   zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego”
– Rekordowe dofinansowanie projektu
– Strefa płatnego parkowania i transport miejski
– Zakup wyposażenia do Miejskiej Szkoły 
   Artystycznej
– Przedstawiciele naszego miasta 
   na obchodach 950-lecia Orszy
– Wyjazdy Klubu Dawnych Motocykli „MAGNET”

OŚWIATA – str. 14-17
– Sportowe talenty „Dąbrówki”
– Egzaminacyjny sukces
– Szachowe Funny Kids
– XIII  Przegląd Piosenki Dziecięcej 
   i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”
– „SUPERGIMBUS” 2017 u Salezjanów

KULTURA – str. 18-29
– W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
– Z imprez MDK
– Muzeum Ziemi Mińskiej 

SPORT – str. 30-33
– Letni Turniej Koszykówki Ulicznej
– Letni Turniej Siatkówki Plażowej
– Puchar Mińskiej Ligi Mistrzów dla Awenty
– Obóz sportowo-rekreacyjny Taekwon – Do

Z PRACY RADY MIASTA – str. 34-35
– UCHWAŁY RADY MIASTA 
   MIŃSK MAZOWIECKI maj-lipiec 2017 r.

URZĄD MIASTA INFORMUJE – str. 36-38
– INFORMACJA  MOPS  DOTYCZĄCA 
   NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO
   W ŚWIADCZENIACH  RODZINNYCH
– Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”

 Na	 sesji,	 która	 odbyła	 się	 31	 lipca,	 Rada	 Miasta	
uchwaliła	 tzw.	 budżet	 partycypacyjny.	 Jest	 to	 proces,		
w	trakcie	którego	mieszkańcy	Mińska	Mazowieckiego	de-
cydują	o	wydatkowaniu	części	budżetu	miasta,	zgłaszając	
projekty,	 dyskutując	 nad	 nimi,	 następnie	 oddając	 na	 nie	
swój	 głos.	 Projekty,	 które	 uzyskają	 największe	 poparcie	
mieszkańców,	wpisane	zostaną	do	budżetu	miasta,	a	zre-
alizowane	w	2018	roku.	O	szczegółach	będziemy	Państwa	
na	bieżąco	informować.
	 Zakończono	 prace	 związane	 z	 oczyszczaniem	
parkowych	 kanałów	 Srebrnej	 oraz	 stawów,	 jednak	 pię-
trzenie	 wody	 będziemy	 mogli	 rozpocząć	 dopiero	 po	 sfi-
nalizowaniu	powiatowej	inwestycji	przebudowy	mostu	na		
ul.	Budowlanej.

	 W	 maju	 Miasto	 wystąpiło	 do	 Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska		
i	Gospodarki	Wodnej	o	wyrażenie	zgody	na	rozszerzenie	zakresu	rzeczowego	projek-
tu	„Rozwój	i	rewaloryzacja	terenów	zieleni	w	centrum	Mińska	Mazowieckiego”.	Wnio-
sek	uzyskał	akceptację,	co	sprawia,	ze	niemożliwe	staje	się	realne.	Do	projektu	zostało	
wprowadzone	 nowe	 zadanie,	 dzięki	 któremu	 nastąpi	 odtworzenie	 zdewastowanych		
i	zniszczonych	zieleńców	przy	ul.	Piłsudskiego	oraz	wykonanie	tam	nasadzeń	drzew,	jak	
i	w	parku	od	strony	ul.	Chełmońskiego.	Pojawią	się	m.in.	klony	kuliste,	miłorzęby,	wiśnie	
ozdobne,	róże	okrywowe,	czy	lipy	szerokolistne.
	 Jeszcze	 w	 te	 wakacje	 rozpocznie	 się	 naprawa	 najbardziej	 zdegradowanych	
części	mińskich	ulic,	które	zostaną	pokryte	nowym	asfaltem.	Nakładki	pojawią	się	na	
ulicach:	 Mrozowska,	 Sosnkowskiego,	 Limanowskiego	 (przy	 przejeździe	 pod	 torami),	
Daszyńskiego	(od	Kazikowskiego	do	Piłsudskiego),	1	PLM	„Warszawa”	(od	Siennickiej	
do	Śniadeckich),	Chełmońskiego	(od	Krótkiej	do	Olsztyńskiej),	Wyszyńskiego	(od	Tar-
tacznej	do	Siedleckiej),	Parkowej	(od	skrzyżowania	z	ul.	Warszawską	do	skrzyżowania		
z	ul.	Topolową),	Piłsudskiego	(przy	MBP;	likwidacja	wyspy	rozdzielającej	na	skrzyżowa-
niu	przy	Pl.	Kilińskiego).
	 Wielkim	 sukcesem	 mieszkańców	 Mińska	 Mazowieckiego	 jest	 zwycięstwo		
naszego	miasta	w	konkursie	„Podwórko	Nivea”.	Dzięki	temu	przy	Szkole	Podstawowej	
nr	6	powstanie	sfinansowany	przez	firmę	Nivea	ogólnodostępny	nowoczesny	plac	za-
baw.	Ogromne	podziękowania	należą	się	wszystkim	osobom	zaangażowanym	w	rozkrę-
cenie	tego	projektu	oraz	tym,	którzy	zawzięcie	codziennie	głosowali.
	 Do	finału	zmierza	najbardziej	wyczekiwana	w	tym	roku	inwestycja	–	budowa	
Przedszkola	Miejskiego	nr	5.	Piękna	kolorowa	elewacja	już	cieszy	oczy	przechodniów,		
a	od	września	przedszkole	otworzy	swoje	podwoje	dla	najmłodszych	mińszczan.
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TEMAT NUMERU

Tradycyjnie, 24 czerwca z okazji Dnia 
Patrona Miasta Mińsk Mazowiecki  
Św. Jana Chrzciciela i Święta Parafii pw. 
Św. Jana Chrzciciela, na terenie kościel-
nym przy ul. gen. Kazimierza Sosnkow-
skiego miała miejsce uroczysta Msza 
Święta oraz piknik dla mieszkańców 
miasta. Impreza odbyła się pod patrona-
tem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiec-
ki Marcina Jakubowskiego i proboszcza 
parafii ks. Mariana Sobieszka.
 Po zakończeniu uroczystej 
Mszy Świętej, której oprawę muzycz-
ną przygotowała Miejska Orkiestra 
Dęta, odbyła się plenerowa część uro-
czystości. Licznie przybyli mieszkań-
cy mogli liczyć na słodki poczęstu-
nek, skosztować kiełbasek z grilla,  
a także wypieków lokalnych parafianek. 
Dzieci znalazły również coś dla siebie 
pośród wielu straganów z zabawkami  
i stanowisk małej gastronomii. Zabawę 
taneczną poprowadziły trzy formacje 
muzyczne:  „Tamarysze”, „Gańczaki”  
i „Safari”. 

(red. fot. z arch. UM)

Dzień Patrona Miasta Św. Jana Chrzciciela
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1 sierpnia o godz. 17.00 sygnałem  
syreny oraz bijącymi dzwonami Kościoła 
Św. Jana Chrzciciela, w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców War-
szawy rozpoczęła się uroczystość upa-
miętniająca 73. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego.  
 Po odśpiewaniu hymnu Państwo-
wego oraz hymnu Szkoły dyrektor Zespołu 
Tomasz Płochocki przywitał wszystkich przy-
byłych wprowadzając w nastrój obchodów. 
Przypomnieniem powstańczych wartości, 
walką o wolną Polskę oraz refleksją o losach 
Powstańców i ich związkiem ze szkołą, po-
dzielił się wicedyrektor Szkoły Jerzy Gańko, 
honorowy członek Rodzin Powstańczych. 
Obecny na uroczystości ks. Proboszcz Ma-
rian Sobieszek w swoim słowie i modlitwie 
za poległych, nieżyjących oraz żywych Po-
wstańców zawarł  pamięć i cześć. Młodych 
Powstańców i ich walkę o niepodległą i wolną 
Polskę wspominał Poseł na Sejm RP Czesław 
Mroczek. 
 Zgromadzeni na uroczystości Poseł 
na Sejm Czesław Mroczek, reprezentant Sta-
rosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskie-
go, Naczelnik Wydziału  Oświaty i Promocji 
Emilia Piotrkowicz,  Przewodniczący rady Ro-
dziców  Stanisław Smater, Dyrektor Zespołu 
Tomasz Płochocki, Burmistrz Miasta Marcin 
Jakubowski wraz z Radnymi Kazimierzem 
Markowskim i Robertem Gałązką złożyli kwia-
ty przed Kamieniem Pamięci Powstańców 
Warszawy, znicze zapalili nauczyciele, dzieci, 
młodzież oraz lokalna społeczność przybyła 
na obchody. Honorową wartę przy Kamieniu 
Pamięci pełnili Strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej „Osiedle Kędzierak”. Społeczność 
szkolna serdecznie dziękuje wszystkim, któ-
rzy wspólnie z nami uczcili pamięć bohaterów, 
naszych Patronów Powstańców Warszawy. 

Tomasz Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr 2

Obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 
im. Powstańców Warszawy
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Uroczysty Apel z okazji powiatowych 
obchodów 98. rocznicy powołania  
Policji miał miejsce na dziedzińcu  
Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 
Mazowieckim. 

 Z zaproszenia Komendanta Po-
wiatowego Policji w Mińsku Mazowiec-
kim podinspektora Bartłomieja Dydka 
skorzystało  wielu znamienitych gości. 
Byli wśród nich między innymi: posłowie 
na Sejm RP Teresa Wargocka i Czesław 
Mroczek, Starosta Miński Antoni Jan 
Tarczyński, przedstawiciele posłów: Kry-
styny Pawłowicz i Daniela Milewskiego, 
Przewodniczący Rady Powiatu Mińskie-
go,  Zarząd Powiatu Mińskiego i radni po-
wiatowi, burmistrzowie i wójtowie miast  
i gmin, komendanci i dowódcy jednostek  
i formacji wojskowych oraz wojskowych 
instytutów, przedstawiciele Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazo-
wieckim, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 
Nadleśnictwa, wymiaru sprawiedliwości, 
w tym Sądu Rejonowego i Prokuratu-
ry Rejonowej w Mińsku Mazowieckim,   
a także kierownicy i dyrektorzy wielu 
służb, instytucji publicznych i szkół, księ-
ża i kapelani służb mundurowych,  a także 
kombatanci. Pojawili się także przedsta-
wiciele lokalnych mediów. 
 Bardzo miłym i niezwykle ser-
decznym akcentem była obecność by-
łych komendantów powiatowych, którzy 
kierowali w poprzednich latach mińską 
komendą: Mariana Kurka, Janusza Al-
brechcińskiego, Franciszka Krusińskiego, 
Eugeniusza Wójcika, Dariusza Pergoła, 
Roberta Żebrowskiego i obecnego Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Pia-
secznie inspektora Roberta Kokoszki. 
Ich udział w policyjnym święcie pokazał 
szczególną sympatię, jaką do tej pory da-
rzą całą społeczność mińskiej komendy.

 Komendant Powiatowy Policji w 
Mińsku Mazowieckim, podinspektor Bar-
tłomiej Dydek w swoim wystąpieniu po-
dziękował wszystkim gościom za przybycie 
na policyjne święto. Szczególne podzięko-
wania skierował do mundurowych za ich 
zaangażowanie na rzecz  bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu mińskiego:
 „Osiągnęliśmy wiele sukcesów 
w walce z przestępczością i w budowaniu 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
naszego powiatu. Mam tu na myśli prze-
stępczość  narkotykową, samochodową, 
akcyzową, ograniczenie ilości włamań 
czy kradzieży rowerów ale również dzia-
łalność profilaktyczną skierowaną do naj-
młodszych mieszkańców, czy też dbanie 
o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  
Za to wszystko dziękuje wszystkim poli-
cjantom pionu prewencji i kryminalnego. 
To wasza zasługa, wynik waszej ciężkiej  
i pełnej zaangażowania służby”.

Z ŻYCIA MIASTA

Powiatowe obchody 98. rocznicy powołania Policji
 Podinspektor Bartłomiej Dy-
dek skierował serdeczne podziękowania 
emerytów Policji za ich wzorowa służbę 
i do pracowników Policji, wyrażając przy 
tym wielki szacunek dla ich pracy. Każdy 
z obecnych na święcie emerytów Policji 
otrzymał z rąk mińskich komendantów 
pamiątkowy dyplom.
 Podczas tegorocznego święta 
wręczono medale, odznaki oraz awanse 
dla policjantów.
 Komendant zwrócił się też do 
wszystkich tych, którzy w szczególny 
sposób angażowali się na rzecz rozwoju 
mińskiej komendy i wspierali lokalną Po-
licję. Podziękowania te skierował do Sta-
rosty, Burmistrzów, Wójtów, obecnych 
przedstawicieli służb mundurowych i oraz 
kierowników urzędów publicznych, a tak-
że banków oraz szkół.
ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POLI-
CJI” otrzymał  Burmistrz Mrozów Dariusz 
Jaszczuk.
Srebrny MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA PO-
LICJI” otrzymał Burmistrz Mińska Mazo-
wieckiego Marcin Tomasz Jakubowski 
oraz st. bryg. (w st. spocz.) Jarosław Ufnal.
Brązowy MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA PO-
LICJI” otrzymał Wójt Gminy Mińsk Mazo-
wiecki  Antoni Janusz Piechoski.
 Pamiątkowymi dyplomami wy-
różniono też Starostę Mińskiego oraz 
wszystkich Burmistrzów i Wójtów za 
szczególną współpracę i zaangażowanie 
na rzecz rozwoju Komendy Powiatowej 
Policji w Mińsku Mazowieckim, a tak-
że za olbrzymi wkład w promocję Policji  
i działania na rzecz poprawy i utrzymania  
porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
Listy gratulacyjne i podziękowania otrzy-
mali również wszyscy przedstawiciele 
wojska, straży pożarnej, straży miejskiej  
i nadleśnictwa.

Oprac. na podst. mat. KPP Mińsk Mazowiecki
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6. Nie może dotyczyć wykonania wy-
łącznie dokumentacji projektowej.

7. Przedmiot i koszt zaplanowane  
w sposób celowy i oszczędny, po-
zwalający na uzyskanie jak najlep-
szych efektów.

8. Nie może naruszać obowiązujących 
przepisów prawa i wymagać współ-
pracy podmiotów zewnętrznych lub 
nabycia praw od określonych pod-
miot.

Kto może zgłosić 
propozycję zadania?
1. Każdy mieszkaniec ma możliwość 

zgłoszenia po jednej propozycji za-
dania inwestycyjnego oraz nie inwe-
stycyjnego.

2. Osoba zgłaszająca musi zebrać 
podpisy z poparciem co najmniej 15 
mieszkańców.

3. Każdy mieszkaniec może poprzeć 
dowolną liczbę zadań.

4. Należy dołączyć zgodę rodzica lub 
opiekuna prawnego gdy zgłoszenia 
lub poparcia zadania dokonuje oso-
ba małoletnia.

Jak można zgłosić 
propozycję zadania?
1. Za pośrednictwem systemu  

elektronicznego poprzez stronę  
minskmaz.budzet-obywatelski.org 

2. W Urzędzie Miasta poprzez wypeł-
nienie i złożenie formularza zgłosze-
niowego.

Co będzie zawierał formularz zgło-
szeniowy?
1. Przedmiot zadania.
2. Lokalizację lub miejsce realizacji za-

dania.
3. Szczegółowy opis zadania (max 500 

słów).
4. Skrócony opis zadania (max 100 

słów).
5. Wstępny kosztorys zadania.
6. Dane zgłaszającego.

Ważne! Wypełniony i złożony formu-
larz zgłoszeniowy nie podlega uzu-
pełnieniu ani poprawie!

Kto może głosować?
1. Każdy mieszkaniec może oddać głos 

na jedno zadanie w każdej z czterech  
kategorii wymienionych powyżej. 

2. Gdy głosującym jest osoba małolet-
nia, do karty należy dołączyć zgodę 
rodzica lub opiekuna prawnego.

Jak głosujemy?
1. Za pośrednictwem systemu  

elektronicznego poprzez stronę 
minskmaz.budzet-obywatelski.org

2. W Urzędzie Miasta poprzez wypeł-
nienie i złożenie w urnie papierowej 
karty.

Po wejściu w życie ww. uchwały udo-
stępniona będzie strona minskmaz.
budzet-obywatelski.org, na której pu-
blikowane będą min.: harmonogram kon-
sultacji, formularze zgłoszeniowe, proce-
dury i inne informacje dotyczące budżetu  
obywatelskiego Mińska Mazowieckiego 
na rok 2018. 

Na stronie zostanie również opublikowana 
lista zadań zaopiniowanych pozytywnie, 
które poddane zostaną pod głosowanie.  
Dodatkowo bieżące informacje pojawią 
się na stronie Miasta, w Gazecie Samo-
rządowej MIM, na plakatach i ulotkach.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji,  
a następnie głosowania. Każdy głos ma 
znaczenie!

Na sesji w dniu 31 lipca 2017 r. Rada Mia-
sta Mińsk Mazowiecki uchwaliła uchwa-
łę Nr XXXII.305.2017 w sprawie zasad  
i trybu przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych na temat części wydatków bu-
dżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2018. Oznacza to, że jeszcze w tym roku 
Mieszkańcy naszego miasta będą mieli 
możliwość składania propozycji zadań, 
które będą miały szanse na znalezienie 
się przyszłorocznym budżecie miejskim. 

Etapy konsultacji społecznych
1. Zgłaszanie przez mieszkańców pro-

pozycji zadań.
2. Weryfikacja proponowanych zadań.
3. Głosowanie mieszkańców nad za-

opiniowanymi pozytywnie zadaniami  
i ustalenie wyników głosowania.

4. Działalność informacyjno-promocyjna.

Budżet obywatelski umożliwi zgła-
szanie zadań inwestycyjnych i nie-
inwestycyjnych w czterech katego-
riach
1. Infrastruktura i bezpieczeństwo  

drogowe.
2. Kultura.
3. Sport i rekreacja.
4. Zieleń miejska i zadrzewienia.

Wymagania obowiązkowe 
dotyczące zgłaszanych zadań
1. Wartość musi się zmieścić w prze-

dziale 1.000-150.000 zł, przy czym 
musi ona uwzględniać również koszt 
rocznej eksploatacji, który nie może 
przekraczać 10% kosztów realizacji.

2. Realizacja w roku 2018 (zadanie jed-
noroczne).

3. Zgodność zgłaszanej propozycji  
z dokumentami o charakterze plani-
stycznym lub strategicznym obowią-
zującymi w mieście.

4. Nieruchomość, na której ma być ono 
realizowane, należy do Miasta, które 
posiada prawo dysponowania nią.

5. Propozycja znajduje się w katalogu 
zadań własnych gminy.

Budżet partycypacyjny w Mińsku Mazowieckim

fot.  qmphotostudio.com
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Wyklikaliśmy Podwórko Talentów od NIVEA

Rozbudowa ulicy Dąbrówki
W związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Dąbrówki, zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu.
Utrudnienia w ruchu związane z przebudową ww. ulicy potrwają do końca listopada 2017 roku. Obecnie na okres od 28 lipca 
do 18 sierpnia 2017 roku, zamknięty bedzie dla ruchu pieszego i pojazdów odcinek II ulicy - pomiędzy zjazdami do sklepu 
Lidl.

Do końca bieżącego roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza powstanie Podwórko Talentów Nivea.  
Wyniki  konkursu  zostały opublikowane na stronie organizatora 1 sierpnia 2017 r. Lokalizacja zgłoszona przez Miasto znalazła  
się wśród dwudziestu nagrodzonych. Place zabaw, które są nagrodami w konkursie będą się składały m.in. z: trampoliny, tablic 
muzycznych z bębnami, planetarium, rowerka, piaskownicy, urządzenia do balansowania, huśtawki bocianie gniazdo, gry Twi-
ster, gry skok w dal.
 Dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej nauczycielkom pracującym w SP 6: Annie  
Pessel i Agacie Zychowicz oraz przedstawicielom rodziców dzieci uczęszczających do SP6 -  Ewelinie Bandych,  Annie Siwińskiej 
oraz Rafałowi Czerechów, którzy każdego dnia wspierali akcję poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym. Sukces 
nie byłby możliwy, gdyby nie przychylność i zaangażowanie Burmistrza Miasta, Dyrektorów miejskich jednostek, wolontariuszy 
Fundacji EBU i wszystkich osób, które wyraziły zgodę na udostępnienie materiałów informacyjnych oraz czynnie brały udział w wy-
darzeniach zachęcających do klikania na naszą lokalizację. To nasz wspólny sukces, a każda z osób klikających przyczyniła się do 
jego osiągnięcia! 

Wydział Rozwoju Miasta UM, fot. podworko.nivea.pl
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Budowa Przedszkola Miejskiego nr 5
Prace przy budowie Przedszkola 
Miejskiego nr 5 wkroczyły  w kolejny 
etap. 

 Zakończono roboty monta-
żowe, wykonano wewnętrzne ścianki 
wydzielające pomieszczenia. Zamon-
towano stolarkę i ślusarkę wewnętrz-
ną. Wykonywane są roboty elewacyjne  
( obecne zaawansowanie ok 80%) oraz 
wykończeniowe. 
 Trwa obkładanie ścian płyt-
kami ceramicznymi, wykonywane są 
docelowe podłogi w salach lekcyjnych. 
Prowadzone są prace przy wykony-
waniu wewnętrznych instalacji sanitar-
nych i elektrycznych.

Wydział Inwestycji UM, fot. z arch. UM
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Projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni 
w centrum Mińska Mazowieckiego”

W maju br. Miasto Mińsk Mazowiecki wystąpi-
ło do Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej o wyrażenie zgody 
na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu. 
Wniosek uzyskał akceptację, czego efektem 
jest aneks zawarty 3 lipca 2017r. Do projektu 
zostało wprowadzone nowe zadanie pod na-
zwą „Wykonanie nowych nasadzeń zieleni 
w ciągu ulicy Piłsudskiego i na terenie parku 
miejskiego od strony ulicy Chełmońskiego”.  
 Prace obejmą odtworzenie zde-
wastowanych i zniszczonych zieleńców przy  
ul. Piłsudskiego oraz wykonanie nasadzeń 
drzew przy tej ulicy, jak i w parku od strony  
ul. Chełmońskiego. Na ul. Piłsudskiego poja-
wią się klony kuliste, miłorzęby i wiśnie ozdob-
ne (razem 65 szt.), krzewy:  róże okrywowe  
i wielkokwiatowe w 4 odmianach - razem ponad 
1100 szt., trzmielina (ponad 270 szt.) i żywopłot 
z irgi błyszczącej. Posadzimy też ponad 1500 
narcyzów. Natomiast teren parku wzdłuż ka-
nału od strony u. Chełmońskiego wzbogacimy  
o 5 szt. lipy szerokolistnej.

Projekt pn. „Rozbudowa systemu gospo-
darowania wodami opadowymi w Mińsku 
Mazowieckim - I etap” znalazł się wśród 12 
z całej Polski, które uzyskały dofinansowa-
nie z Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Ada-
ptacja do zmian klimatu wraz z zabezpiecze-

niem i zwiększeniem odporności na klęski 
żywiołowe, w szczególności katastrofy natu-
ralne oraz monitoring środowiska, typ projek-
tu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami 
opadowymi na terenach miejskich. Całkowi-
ta wartość projektu wynosi 7 980 647,55 zł,  
a kwota dofinansowania 6 783 550,41 zł. 

 Warto podkreślić, że cztery zadania 
inwestycyjne wymienione poniżej zostały już 
zrealizowane, co umożliwi częściową refunda-
cję dotychczas kosztów i wpływ do budżetu 
Miasta środków w wysokości ponad 3,5 mln zł:  
1. Budowa kanalizacji wód opadowych  
w ulicy Grzeszaka;
2. Budowa kanalizacji wód opadowych oraz 
zbiornika retencyjnego w ulicy Kolberga;
3. Budowa kanalizacji wód opadowych  
w ulicy Rodziny Łubieńskich;
4. Budowa kanalizacji wód opadowych  
w ulicy Narutowicza.
 W latach 2017-2019 będą realizo-
wane następujące zadania inwestycyjne:
1. Budowa kanalizacji wód opadowych  
w ulicy Jaśminowej;
2. Budowa kanalizacji wód opadowych  
w ulicy Osiedlowej. 
 Dofinansowanie na realizację 
projektu jest najwyższym, jakie Miasto po-
zyskało ze środków Unii Europejskiej i wy-
magało znacznego nakładu pracy oraz za-
angażowania. Było to tym bardziej ważne  
i zasadne, gdyż w tym działaniu nie planowa-
ne są nabory wniosków w przyszłości. Liczy-
my na sprawną realizację projektu oraz uzy-
skanie zakładanych efektów ekologicznych. 

Wydział Rozwoju Miasta UM, fot.  z arch. UM

Podpisano aneks rozszerzający zakres projektu

Rekordowe dofinansowanie projektu
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14 czerwca 2017 r. podpisana została 
umowa o dofinansowanie zadania pn. 
Zakup wyposażenia do Miejskiej Szkoły 
Artystycznej I stopnia im. Konstantego 
Ryszarda Domagały w Mińsku Mazo-
wieckim. 

Przedmiotem zadania jest zakup i do-
stawa m.in. wyposażenia scenicznego 
składającego się z pulpitów orkiestro-
wych, podestu dyrygenckiego, krzeseł 
orkiestrowych, krzesła dla dyrygenta i dla 
kontrabasisty. Ponadto w celu ułatwienia 
najmłodszym gry na fortepianie zakupio-
ny będzie podnóżek z pedałami. Projekt 
obejmuje również zakup i dostawę od-
biornika poczwórnego cyfrowego do bez-
przewodowego przenoszenia dźwięku. 
Całkowity koszt zadania wynosi 150 000 
zł, z czego 120 000 zł stanowi dofinanso-
wanie w ramach Programu Infrastruktura 
szkolnictwa artystycznego ze środków  
finansowych Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury.

Zadanie pn. Zakup wyposażenia do Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia  
im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim dofinansowano  
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydział Rozwoju Miasta UM, fot.  Leszek Siporski, minskmaz.com

Strefa płatnego parkowanie zostanie 
uruchomiona od października bieżące-
go roku. Mieszkańcy strefy będą mogli 
korzystać bezpłatnie z wyznaczonych 
miejsc parkingowych zlokalizowanych  
w pobliżu miejsca zamieszkania. 
 Podstawą do korzystania z dar-
mowych miejsc będzie karta abonamen-
towa określająca obszar obowiązywania, 
którą będzie można wyrobić w Urzędzie 
Miasta Mińsk Mazowiecki. Pozosta-
li mieszkańcy będą mogli skorzystać  
z preferencyjnego abonamentu również 
po wyrobieniu karty abonamentowej. 
Wprowadzenie strefy płatnego parkowa-
nia umożliwi uruchomienie darmowej ko-
munikacji miejskiej na terenie miasta. 
 Powyższe rozwiązania wpłyną 
korzystnie na zmniejszenie ruchu samo-
chodów osobowych na obszarze funk-
cjonowania strefy płatnego parkowania 
ponadto ograniczona zostanie emisja 
spalin samochodowych i zredukowany 
hałas. Miasto postawiło na ekologiczną 
komunikację, gdyż jednym z elementów 
oceny ofert jest kryterium normy emisji 
spalin autobusów. Przy składaniu  oferty 
na autobusy o normie emisji spalin EURO 
6 oferent uzyskuje 35 punktów na 100 
możliwych. Kolejnym ekologicznym kry-
terium jest rodzaj napędu elektrycznego 
lub hybrydowego zastosowanego w auto-

busach, za który można uzyskać kolejne  
5 punktów łącznie za ekologiczny trans-
port miasto przyznaje 40 punktów ze 100 
możliwych. 
 Przetarg na uruchomienie ko-
munikacji miejskiej w Mińsku Mazowiec-
kim został ogłoszony w lipcu 2017 r. 
Spodziewany termin rozstrzygnięcia po-

Strefa płatnego parkowania i transport miejski

stepowania to wrzesień br, natomiast 
autobusy komunikacji ruszą w miasto  
w październiku. Wiecej informacji za-
mieszczanych będzie w następnych nu-
merach gazety i na stronie internetowej 
miasta oraz profilu FB miasta. 

Wydział Gospodarki Komunalnej UM

Zakup wyposażenia do Miejskiej Szkoły Artystycznej 
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Przedstawiciele naszego miasta 
na obchodach 950-lecia Orszy

W dniach 30.06. – 03.07. przedstawi-
ciele miasta Mińsk Mazowiecki, radni:  
Robert Gałązka, Dariusz Gąsior, Waldemar  
Mirecki uczestniczyli w obchodach 950. 
rocznicy nadania praw miejskich Orszy 
na Białorusi oraz Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Białoruś. Orsza 
to partnerskie miasto, z którym Mińsk 
Mazowiecki utrzymuje od dawna ści-
słe kontakty (to tu m.in. produkowano  
w przeszłości słynne „Katiusze”). Mia-
sto położone jest we wschodniej części  
Białorusi.

Delegacja uczestniczyła w spotkaniach 
poświęconych obchodom rocznicy po-
wstania miasta. Na spotkaniu z przedsta-
wicielami innych miast partnerskich Orszy 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Wy-
chowania przy Radzie Miasta Mińsk Ma-
zowiecki Robert Gałązka w imieniu Burmi-
strza Marcina Jakubowskiego przekazał 
władzom Orszy symboliczny podarunek 
i list gratulacyjny z życzeniami dalszego 
owocnego rozwoju miasta.

W czasie krótkiego pobytu w Orszy 
uczestniczyliśmy w oficjalnym otwarciu 
Centrum Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Na-
dzieja”, któremu od mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego przekazaliśmy mnóstwo 
podarunków z logo naszego miasta. Od-
wiedziliśmy nowo wybudowany kompleks 
sportowy „Olimpik”, uczestniczyliśmy  
w treningowych pokazach strażackich, 
pokazach udzielania pierwszej pomo-
cy sanitarnej i medycznej na wypadek  
ewentualnego zagrożenia. Braliśmy rów-
nież udział w wielkim festynie  poświęco-
nym narodowemu poecie Białorusi, Jan-
kowi Kupale, w miejscu jego życia i pracy 
twórczej.

Wzajemne wizyty przedstawicieli miast 
partnerski często owocują pomysłami 
wprowadzanymi w życie w niektórych 
z nich - to właśnie po wizycie w Orszy 
8 lat temu radny Robert Gałązka przed-
stawił koncepcję budowy placu zabaw  
w mińskim parku. Pomysł ten, dzię-
ki współpracy z obecnym burmistrzem 
Mińska Mazowieckiego Marcinem Ja-
kubowskim, został zrealizowany i dziś 
cieszy najmłodszych mińszczan.  Nato-
miast podczas wizyty władz miasta Orszy  
w Mińsku Mazowieckim powstała myśl 
budowy kompleksu sportowego na wzór  
mińskiego basenu i lodowiska. Inwestycja 
została zrealizowana i  służy mieszkań-
com Orszy.

Wróciliśmy do kraju, przywożąc od miesz-
kańców Orszy podziękowania za życzenia 
i pozdrowienia dla wszystkich mińszczan.

Oprac. na podst. mat. Roberta Gałązki
Radnego Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
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Po emocjach związanych z Rajdem Ma-
gnet przyszedł czas na kolejne klubowe 
wyjazdy. W niedzielę 28 maja, na zapro-
szenie Rady Rodziców, kilkunastu moto-
cyklistów z Magnetu udało się do szkoły 
w Dobrem na Piknik Rodzinny a 31 maja 
prezentowaliśmy nasze motocykle na pik-
niku w Przedszkolu Miejskim Nr 4 przy uli-
cy Tuwima w Mińsku Mazowieckim. 

Kolejne wyjazdy odbyły się w pierwszą 
czerwcową sobotę, która obfitowała w im-
prezy motocyklowe. Część motocyklistów 
wzięła udział w głównej odsłonie akcji MO-
TOSERCE, która odbyła się w Warszawie 
w Parku Bródnowskim, kolejna grupa od-
wiedziła przedszkole w Siennicy, prezen-
tując jak co roku klubowe pojazdy. W tą 
samą sobotę odbył się VI Rajd Pojazdów 
Zabytkowych Po Ziemi Mińskiej, w którym 
wzięła udział czteroosobowa reprezentacja 
Magnetu. Ponad 100-kilometrowa trasa 
rajdu wiodła bocznymi drogami do Mrozów 
i Kotunia, gdzie po zwiedzeniu muzeum 
pożarnictwa nastąpił powrót do Mińska. 
Rajd zakończyliśmy z sukcesami: I miejsce 
w klasie PRE 1955 zajął Maciej Cichocki, 
klasę PRE 1975 wygrał Piotr Wojdyga, 
a III miejsce w tej samej klasie zajął Adam 
Marczuk, zajmując również III miejsce  
w próbach sprawnościowych. W kla-
sie POST 1975 V miejsce zajął Grzegorz  
Mucha.

Już następnego dnia kilkunastu mińskich 
motocyklistów odwiedziło szkołę podsta-
wową w miejscowości Brzóze, gdzie pre-
zentowali swoje jednoślady na Pikniku Ro-
dzinnym. Kolejny wyjazd „piknikowy” odbył 
się 10 czerwca, kiedy to na zaproszenie 
dyrekcji, prezentowaliśmy motocykle w Ze-
spole Szkół Miejskich Nr 2 w Mińsku Ma-
zowieckim.  

Podczas gali wręczenia Nagrody Powiat 
Mińskiego LAURA 2016, która odbyła się 
8 czerwca 2017 r., mieliśmy przyjemność 
odebrać statuetkę LAURY w kategorii 
sportu. W tym samym czasie część ma-
gnetowych motocyklistów reprezentowała 
Klub na II rundzie Mistrzostw Polski Pojaz-
dów Zabytkowych – 41 Rajdzie ROTOR, 
która odbywała się w Waszecie koło Olsz-
tynka. Z rajdu nie wróciliśmy na „pusto”, re-
prezentanci Magnetu zdobyli odpowiednio:  
4 miejsce w klasie post1955 – Kamil Deska, 
5 miejsce w klasie post1955 – Jarosław 
Duda oraz 5 miejsce w klasie post1970 – 
Rafał Zajączkowski. Pozostali mińscy mo-
tocykliści zajęli miejsca w pierwszej dzie-
siątce klasyfikacji w swoich klasach. 

W niedzielę 25 czerwca odbywał się  
w podwarszawskiej miejscowości Gassy 
rajd „Persona ma Grata”, będący III rundą 
Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Po-
jazdów Zabytkowych. W rajdzie tym, re-
prezentant Magnetu Adam Marczuk, zajął  
3 miejsce w klasie post1955.

Deszczowa aura w niedzielę 2 lipca nie od-
straszyła nas od wyjazdu kilkunastoosobo-

wym składem na piknik rodzinny w Nowych 
Osinach, gdzie już tradycyjnie, prezento-
waliśmy nasze jednoślady. Kolejny wyjazd 
odbył się w niedzielę 9 lipca, kiedy to uda-
liśmy się w ponad dwudziestoosobowym 
składem, do miejscowości Rudno na wer-
nisaż artystyczny. Tradycyjnie, jak co roku 
na zaproszenie właścicielki, prezentowali-
śmy nasze motocykle przed zabytkowych 
pałacem, a jeden z naszych klubowiczów 
umilał czas grając na katarynce.

W dniach 14 – 16 lipca reprezentanci Ma-
gnetu brali udział w kolejnych rajdowych 
zmaganiach – VIII Płockim Rajdzie Motocykli 
Zabytkowych, będącym III rundą Mistrzostw 
Polski Pojazdów Zabytkowych. Pierwszy 
dzień rajdu polegał na przejechaniu według 
itinerera ponad 120 km trasy, na której zlo-
kalizowane zostały trzy próby sportowe SZ. 
Kolejnego dnia trasa rajdu liczyła ok. 30 km 
a następnie odbył się Konkurs Elegancji  
i gymkhana na płockim Placu Narutowicza. 
Motocykliści z mińskiego klubu podczas raj-
du zdobyli: Kamil Deska – 3 miejsce w klasie 
POST1955 a 5 miejsce w tej samej klasie 
zajął Tomasz Budzyński.  

Piotr Wojdyga
Wiceprezes K.D.M. Magnet, fot. z arch. klubu

Wyjazdy Klubu Dawnych Motocykli „MAGNET”
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Skończył się rok szkolny 2016/2017, a wraz z nim 
rok sportowy. Uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 2 im. Dąbrówki ciężko trenowali przez dziesięć 
miesięcy, a nagrodą za ich trud były liczne suk-
cesy na terenie miasta i powiatu, ale również na 
szczeblu regionalnym. We współzawodnictwie 
sportowym w powiecie mińskim organizowanym 
przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  
w Mińsku Mazowieckim reprezentanci „Dąbrówki” 
byli bezkonkurencyjni – zostali sklasyfikowani na 
pierwszym miejscu. W zmaganiach regionalnych 
organizowanych przez Powiatowy Szkolny Zwią-
zek Sportowy w Siedlcach zajęli czwartą lokatę. 
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych sportow-
ców i pragniemy się nimi podzielić z mieszkańca-
mi miasta.
 20 września 2016 r. swoją przygodę  
z piłką nożną rozpoczęły zawodniczki naszej szkoły. 
Drużyna dziewcząt w składzie: Martyna Kawka, Mi-
lena Wąsowska – bramkarki, Aleksandra Posiewka, 
Agnieszka Kluska, Karolina Piotrowska, Alicja Ko-
morek, Julia Wiewióra, Maja Pietrzak, Urszula Raw-
ska, i Aleksandra Stefaniuk  zdobyły  mistrzostwo 
miasta. Następnie - nie przegrywając żadnego me-
czu - przeszły dwie rundy powiatu, aby spotkać się 
21.10.2017 r. w finale ze SP nr 6 z Mińska, szkołami 
z Kałuszyna i Dobrego. Dziewczęta w rozgrywkach 

powiatowych straciły tylko trzy bramki, a zdobyły 
aż trzynaście goli. Nasze mistrzynie reprezentowały 
powiat miński na Międzypowiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Sokołowie Podlaskim, gdzie 
pokonały drużynę gospodarzy 3:0 i drużynę SP   
z Domanic 7:3. Finał regionu siedleckiego odbył się 
24.04.2017 r.  na murawie naszej szkoły. Dziewczę-
ta znów nie miały sobie równych pokonując 4:1 SP 
z Ostrówka i 3:1 SP z Borowia. 
 Droga do mistrzostw Mazowsza stała 
otworem. Piłkarki z „Dąbrówki” pojechały na XIX 
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mi-
nipiłce Nożnej Dziewcząt, które  odbywał się  od  
12 do 14 maja 2017 r. w Ostrołęce. Zawodniczki 
rozegrały trzy mecze w fazie grupowej pokonując 
przeciwniczki z Drobina 2:0 i Międzyborowa 3:1, 
zremisowały ze SP nr 3 w Ząbkach 3:3. W półfinale 
przegrały dopiero w karnych z drużyną z Ostrołęki 
1:3, a w meczu o III m-ce igrzysk zostały pokonane 
przez drużynę SP nr 3 w Ząbkach 2:1. Ostatecznie 
zajęły IV miejsce. 
 Kolejna duża impreza minionego se-
zonu - Mistrzostwa Miasta i Powiatu w Czwórboju 
Lekkoatletycznym Chłopców - odbyła się 9 maja na 

stadionie przy ul. Budowlanej w Mińsku. Zawodni-
cy startowali w następujących konkurencjach: skok 
w dal, bieg na 60 m, rzut piłeczką palantową i bieg 
na 1000 m. W zmaganiach zmierzyło się jedenaście 
drużyn, które walczyły o awans do etapu regional-
nego. Pierwsze miejsce zajęli nasi reprezentanci: 
Mikołaj Dominowski, Mikołaj Jarzyna, Dominik Wo-
cial, Filip Więckowski, Igor Skubis, Jakub Skus.
 Lekkoatleci z „Dwójki” zdobyli 1003 
punkty  i awansowali do etapu regionalnego, po-
konując SP nr 6 z Mińska Mazowieckiego oraz 
szkołę z Dobrego. Nasi zawodnicy reprezentowali 
powiat miński w Międzypowiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycz-
nym Chłopców, które odbyły się 17.05.2017 r. na 
stadionie przy ul. Prusa w Siedlcach. W zawodach 
rywalizowało ze sobą 12 drużyn z regionu. W kla-
syfikacji końcowej nasi reprezentanci zajęli drugie 
miejsce i awansowali do etapu wojewódzkiego, 
ustępując jedynie przeciwnikom ze Zbuczyna. Osta-
teczny sprawdzian formy lekkoatletów miał miejsce 
26.05.2017r. w Kadzidle koło Ostrołęki w czasie XIX 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwór-
boju Lekkoatletycznym. Drużyna „Dąbrówki” zajęła 
IX miejsce. 
 W tym roku nie zawiodły nas także siat-
karki. 07.04.2017 r. w Finale  Mistrzostw  Powiatu  

Mińskiego  w  Mini  Siatkówce  Dziewcząt zmierzyły 
się z drużynami  SP 1 w Mińsku,  SP w Halinowie, 
SP w Kałuszynie. Po trzech meczach zajęły I miej-
sce i awansowały do regionu. Rywalizacje zakoń-
czyły na III miejscu. Skład naszej drużyny: Iza Kołak, 
Wiktoria Akonom,  Julia Porębska, Kamila Ciarka, 
Barbara Podlaska, Julia Duszczyk, Martyna Kawka, 
Oliwia Ruta, Daria Lewandowska. 
 Sprawdzianem dla gimnastyczek był 
start w IX Powiatowym Dwuboju Gimnastycznym. 
Zawody odbyły się 8 kwietnia w Gimnazjum Miej-
skim nr 3 w Mińsku. Drużyna dziewcząt naszej 
szkoły zajęła I miejsce przed reprezentantkami SP 
5 i SP 4 z Mińska. Dziewczęta przygotowały układ 
dwóch 8-osobowych piramid i dwa układy ćwi-
czeń wolnych na ścieżce gimnastycznej. Szkołę 
reprezentowały: Amelia Borysiuk, Katarzyna Ruta, 
Gabriela Reda, Zofia Szubert, Natasza Gągol, Na-
talia Kuć, Beata Rybałtowska, Agata Gumowska. 
Statuetkę najlepszej gimnastyczki zawodów zdoby-
ła zawodniczka z naszej drużyny  - Gabrysia Reda. 
Dziewczęta reprezentowały nas także w czasie 
Regionalnych Zawodów w Gimnastyce Sportowej 
Szkół Podstawowych, które odbyły się 22 kwietnia 

w  SP nr 7 w Siedlcach. Reprezentacja klas I-IV za-
jęła w nich III miejsce.  
 6 lutego na basenie miejskim w Miń-
sku odbyły się  Miejskie i Powiatowe Zawody  
w Pływaniu Indywidualnym i Sztafetowym Dziew-
cząt i Chłopców Szkół Podstawowych.  W zawo-
dach wzięły udział reprezentacje 10 szkół z powiatu. 
Zawodnicy starowali w dwóch kategoriach wieko-
wych: 11 lat i młodsi oraz 12-13 lat. 
 Pływacy z klas czwartych mieli do prze-
płynięcia dystans 25 metrów, a zawodnicy z klas 
piątych i  szóstych 50 metrów. Wśród czwartoklasi-
stów najlepsze wyniki w powiecie i mieście uzyskali 
Jakub Ulicki: 1 miejsca - styl grzbietowy i dowolny, 
3 miejsce – styl klasyczny oraz Dominik Kleina:  
2 miejsca – styl klasyczny i dowolny, 3 miejsce – styl 
grzbietowy. W starszej kategorii wiekowej wśród 
dziewcząt najwyższe lokaty uzyskała Aleksandra 
Posiewka, która zdobyła 2 miejsce w stylu grzbie-
towym, 3 miejsca w stylach klasycznym i dowol-
nym. Bezkonkurencyjny wśród chłopców okazał się  
Mikołaj Dominowski, który zajął pierwsze loka-
ty we wszystkich stylach. W klasyfikacji drużyn 
z powiatu mińskiego w pływaniu indywidualnym 
drużyna dziewcząt zajęła II miejsce (307 pkt.), dru-
żyna chłopców I miejsce (566 pkt.).  Trzecią część 
zawodów stanowiło pływanie sztafetowe 8 x 25 m.  

W konkurencji tej w drużynie płynęło ośmiu zawod-
ników. Sztafeta dziewcząt zajęła 2 miejsce w mieście  
i  2  w powiecie, a sztafeta chłopców pokonała wszyst-
kich przeciwników, zajmując 1 lokatę. 21 marca  
w mińskim aquaparku odbyły się także Międzypo-
wiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu 
Indywidualnym i Sztafetowym. Ola Posiewka zajęła  
3 miejsce w stylu grzbietowym i 2 miejsce w stylu 
dowolnym, a Mikołaj Dominowski 2 miejsce w stylu 
dowolnym, 3 miejsca w stylach klasycznym i grzbie-
towym. Sztafeta chłopców zajęła II. 

 Bohaterom artykułu i wszystkim naszym 
reprezentantom gratulujemy! Wasze sukcesy, zwy-
cięstwa i medale sławią dobre imię Mińska Mazo-
wieckiego, „Dąbrówki” i za to serdecznie dziękuje-
my. Życzymy Wam wielu sukcesów w nowym roku 
szkolnym, dobrego współzawodnictwa, pokonywa-
nia własnych słabości, a sobie sportowych emocji.  
Wasze sukcesy z pewnością zachęcają innych  
do aktywności ruchowej i wysiłku. Mamy nadzieję,  
że kolejni uczniowie pójdą w wasze ślady. 

SP  nr 2, fot. z arch. szkoły

OŚWIATA

Sportowe talenty „Dąbrówki”
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Przedszkole Niepubliczne Funny Kids jest 
jednym z niewielu przedszkoli w Mińsku  
Mazowieckim, w którym dzieci uczą się grać 
w szachy. W Funny Kids zajęcia szachowe 
prowadzone są już cztery lata w ramach zajęć 
dodatkowych finansowanych przez przed-
szkole.   W tym roku na zajęcia uczęszczało 
15 dzieci z najstarszej grupy wiekowej. Pod 
koniec roku szkolnego dzieci rozegrały mecz 
szachowy szachami plenerowymi i otrzymały 
pamiątkowe dyplomy ukończenia nauki.

Dodatkowo od trzech lat przy przedszko-
lu Fanny Kids działa Weekendowa Szkółka 
Szachowa, do której w tym roku uczęszcza-
ło dwudziestu słuchaczy. 24 czerwca został 
przeprowadzony turniej szachowy, który był 
sprawdzeniem nabytych umiejętności. Został 
on rozegrany na dystansie 5 rund, z czasem  
10 minut do namysłu dla każdego zawodnika. 
W turnieju zwyciężył Alan Branicki przed Bru-
nem Wójcickim oraz Antonim Rokickim. W kla-
syfikacji dziewcząt najlepsza okazała się  Niko-
la Zwierz, a w kategorii dzieci początkujących 
Amelia Major. 

Szczegółowe wyniki turnieju znajdują się na 
stronie internetowej: http://chessarbiter.com/
turnieje/2017/ti_4414/index.html?l=pl.

Gimnazjaliści z papieskiego gimnazjum po 
raz kolejny napisali egzaminy gimnazjalne 
najlepiej wśród gimnazjów miejskich. 

Gimnazjaliści ze szkoły przy ul. Budowlanej – 
tak jak wszyscy uczniowie gimnazjów w Pol-
sce - pisali egzaminy w kwietniu. Każdy uczeń 
musiał napisać egzamin z języka polskiego, 
historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, 
przedmiotów przyrodniczych i języka obcego 
(na poziomie podstawowym i rozszerzonym). 

OŚWIATA

Egzaminacyjny sukces

Wyniki dotarły do szkół w połowie czerwca.  
I wtedy okazało się, że podopieczni dyrektora 
Grzegorza Wyszogrodzkiego mają powody do 
ogromnej radości i dumy.

Od kilku lat utrzymuje się w mińskich gimna-
zjach podobna tendencja – wyniki gimnazjali-
stów z Gimnazjum Miejskiego nr 2 są wyższe 
niż ich rówieśników z Gimnazjum Miejskiego  
nr 1 i nr 3, ale w tym roku te różnice sięgają kil-
kunastu, a w jednym z przedmiotów nawet 20%.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego 
uczniów z papieskiego gimnazjum to nie-
mal 80%, czyli około 10% więcej niż uczniów  
z GM1 i GM3. W przypadku historii i wiedzy  
o społeczeństwie ta różnica to około 15% 
(GM2 – 70,3%, GM1 – 55,5%, GM3 – 55,6%). 
Jeszcze większa różnica ok. 20% jest w przy-
padku egzaminu z matematyki. Gimnazjaliści 
ze szkoły przy Budowlanej osiągnęli średnio  
z matematyki ok. 65%, ich rówieśnicy ze szko-
ły z Siennickiej – 46%, a z Kopernika – 44%. 
Jeśli chodzi o przedmioty przyrodnicze - wy-
nik uczniów z papieskiego gimnazjum to 65%, 
a uczniów z pozostałych dwóch gimnazjów 
około 15% mniej. Ponad 10% różnicy zanoto-
wano również w przypadku egzaminu z języka 
angielskiego (na poziomie podstawowym i roz-
szerzonym).
	 –	 Jestem	 bardzo	 dumny	 z	 moich	
uczniów.	 To	 ich	 niezaprzeczalny	 sukces,	 ale	
jest	 to	 też	 wynik	 ciężkiej,	 przemyślanej,	 efek-
tywnej	 pracy	 nauczycieli	 i	 dobrej	 współpracy		
z	rodzicami	– podkreśla Grzegorz Wyszogrodz-
ki, dyrektor szkoły przy Budowlanej. 

Podczas uroczystego zakończenia roku 
szkolnego dyrektor wręczył nagrody książ-
kowe trojgu uczniom, którzy napisali tego-
roczny egzamin najlepiej w szkole. Gratu-
lacje odebrała Laura Kulbacka (średnia ze 
wszystkich części egzaminu 98%), Oskar 
Sułek (96%) i Magdalena Grabarczyk (95%).
Warto zauważyć, że aż 67 trzecioklasistów  
z Budowlanej zdobyło wynik 100% z wybranej 
części egzaminu.

Wyniki egzaminu pokazują, że szkoła przy Bu-
dowalnej mimo zmian w systemie oświaty, któ-
re wprowadzają dużo niepokoju i zamieszania, 
nie zniża lotów, pozostaje placówką gwaran-
tującą wysoki poziom nauczania. Od września 
jako Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II.

Izabela Saganowska, fot. z arch GM nr 2

Na zakończenie turnieju wszyscy zawodnicy 
otrzymali nagrody oraz dyplomy ukończenia 
szkółki. Turniej sędziowali: Jakub Suliborski 

(instruktor szachowy szkółki) oraz Monika Ry-
kała, członkowie Mińskiego Towarzystwa Sza-
chowego.  

Jakub Suliborski, fot. z arch. przedszkola

Szachowe Funny Kids
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Wzruszenia, radość, wspaniała muzyka, 
ciepli i uśmiechnięci jurorzy, zaciśnięte 
kciuki rodziców i przepiękne wykonania 
uczestników. To wszystko złożyło się na 
pozytywne wrażenia z XIII już Przeglądu 
Piosenki Dziecięcej  i Młodzieżowej „WE-
SOŁE NUTKI”, który został zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie „Koniczynka” 
przy współpracy Zespołu Szkół Spe-
cjalnych im. Janiny Porazińskiej w Igna-
cowie. 24 maja 2017 r. spotkaliśmy się  
w gościnnych progach Miejskiego Domu 
Kultury w Mińsku Mazowieckim. Głów-
ną ideą przeglądu jest integracja dzieci  
i młodzieży, która lubi śpiewać i wystę-
pować na scenie. Stwarza także możli-
wość rozwijania umiejętności artystycz-
nych i twórczości własnej.

 Jest to impreza cykliczna, która 
cieszy się ogromną sympatią i niesłabną-
cym zainteresowaniem wśród uczestników 
i ich opiekunów. Skierowana jest do dzieci  
i młodzieży szkół masowych i specjalnych 
z terenu miasta Mińsk Mazowiecki, Po-
wiatu Mińskiego oraz z Warszawy. W tym 
roku w przeglądzie wzięło udział około 120 
uczniów razem z opiekunami. 
 Imprezę rozpoczęła Pani Janina 
Brzeszkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół 
Specjalnych w Ignacowie oraz Ewa Gierat 
– koordynator projektu, wieloletni organiza-
tor i dobry duch tego przedsięwzięcia. Uro-
czystego otwarcia dokonał Pan Antoni Jan 
Tarczyński  - Starosta Powiatu Mińskiego 
życząc wszystkim wspaniałej zabawy. 
 Występy uczestników oceniało 
jury: Małgorzata Sulewska i Marcin Błą-
dziński – instruktorzy z MDK oraz Mariusz 
Szeląg – nauczyciel muzyki, które posta-
nowiło przyznać następujące wyróżnienia: 
Adriana Goździk i Zuzanna Oczepińska- 
przedstawicielki gimnazjum w Kałuszynie, 
„Ładne kwiatki” z Domu Kultury w Mro-
zach, zespół Allegro z WTZ Caritas, ze-
spół z Niepublicznej Szkoły Podstawowej  
w Lipinach, Angelika Jabczyńska z Ze-
społu Szkół Specjalnych w Ignacowie, 
Wiktoria Sęktas ze Szkoły Podstawowej 
w Kałuszynie, Jakub Wieczorek ze Szkoły 
Podstawowej w Jakubowie, zespół „Fleci-
ki” ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 

oraz Baroque Epoque z Miejskiej Szkoły 
Artystycznej w Mińsku Mazowieckim. 

 W przeglądzie wzięły udział rów-
nież inne placówki: Szkoły Podstawowe 
z Grzebowilka, Mistowa, Jędrzejowa. 
Dość liczne zgłosili się artyści z Zespołu 
Szkół w Jakubowie. Zarówno ze  szkoły 
podstawowej jak i z gimnazjum.  Na pa-
łacowej scenie wystąpiły również przed-
stawicielki gimnazjum z Janowa. Starsza 
młodzież dotarła do nas z Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Mińsku Mazowieckim. 
 Jury pragnie podziękować na-
uczycielom i instruktorom za przygotowa-
nie uczniów do występów scenicznych. 
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wyso-
ki poziom umiejętności wokalnych, różno-
rodny repertuar, pomysłowe stroje, cieka-
wą choreografię, a niektórzy nawet kunszt 
grania na instrumentach. Były utwory  
o lecie, marzeniach, świecie i życiu…  
I faktycznie życie nabiera rozpędu, gdy 
widzimy tylu młodych i zdolnych. Dzięki 
nim świat  dorosłych staje się piękniejszy  
i bardziej kolorowy. Dziękujemy wszyst-
kim wykonawcom. Życzymy wielu uda-
nych prezentacji.  
 Organizatorzy XIII Przeglądu 
Piosenki Dziecięcej  i Młodzieżowej „WE-
SOŁE NUTKI składają serdeczne podzię-

kowanie hojnym darczyńcom, dzięki któ-
rym Przegląd mógł się odbyć. Są nimi: 
Powiat Miński, Miasto Mińsk Mazowiecki,  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Mińsku Mazowieckim oraz Studium  
Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim. 
Każdy z uczestników otrzymał nagrodę 
i dyplom. 
 Przegląd uświetnił - Grzegorz 
Wilk - gwiazda telewizyjna znana z pro-
gramu „Jaka To Melodia”. Z wielkim za-
angażowaniem zapowiadał uczestników, 
a przerwę na obrady jury uświetnił swoim 
wspaniałym koncertem. W jego wykona-
niu usłyszeliśmy znane nam dobrze prze-
boje. 
 Po konkursowych zmaganiach 
wszyscy zostali zaproszeni na wspaniały 
poczęstunek: pyszną pizzę, ciasto, napoje 
i owoce. Impreza spotkała się z niezwykle 
ciepłym odbiorem ze strony gości: dzieci, 
młodzieży, nauczycieli, którzy dziękowali 
za miłą i życzliwą atmosferę oraz pyszne 
jedzenie.
 W organizacji imprezy pomagali 
nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych 
w Ignacowie. Gratulujemy utalentowa-
nym artystom i czekamy na kolejną edycję 
przeglądu. Do zobaczenia za rok!

Marzena Bartnicka, Ewa Gierat
fot. z arch. Stowarzyszenia „Koniczynka”

XIII  Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”
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9 czerwca 2017 r. w Szkołach Salezjańskich 
w Mińsku Mazowieckim  odbyła się XI edy-
cja konkursu dla gimnazjalistów z powiatu 
Mińskiego - ,,SUPERGIMBUS” 2017. Kon-
kurs przygotowała (jak co roku) klasa III Sale-
zjańskiego Gimnazjum im. św. J. Bosko  pod 
nadzorem wieloletniego nauczyciela geografii  
w naszej szkole - pana Roberta Gałązki. 
 
 W tym roku odwiedzili nas najlepsi 
uczniowie z 14 szkół w powiecie wraz z opie-
kunami i drużynami kibiców. Po rejestracji kan-
dydatów i losowaniu numeru stolika nadszedł 
czas rozpoczęcia. Powitała nas piosenka w 
wykonaniu szkolnego zespołu „Kreska” prowa-
dzonego przez pana Jakuba Maguzę. Następnie 
Robert Gałązka uroczyście przywitał gości hono-
rowych. Starostwo Powiatowe reprezentowała 
Emilia Piotrkowicz - Naczelnik Wydziału Oświaty  
i Wychowania w powiecie mińskim, Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki - Bożena Macheta, Koordy-
nator Zespołu Oświaty i Wychowania w Mińsku 
Mazowieckim, natomiast Radę Miasta Mińsk Ma-
zowiecki - Kazimierz Markowski, Przewodniczący 
Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska. Pa-
tronat medialny sprawowały: „Gazeta Lokalna”, 
„Nowy Dzwon” oraz „Strefa Mińsk”.
 Następnie głos zabrał wicedyrektor 
Szkół Salezjańskich, ksiądz Marek Widzyk. Ser-
decznie powitał gości oraz uczestników, a tak-
że poprowadził krótką modlitwę o powodzenie  
w zmaganiach konkursowych.Uczniowie prowa-

„SUPERGIMBUS” 2017 u Salezjanów

dzący konkurs, Sara Lejman i Przemysław Wró-
bel z klasy III gimnazjum przedstawili wszyst-
kich uczestników, ich opiekunów oraz zapoznali 
zgromadzonych z atrakcyjnymi nagrodami, które 
ufundowali: Starosta Miński Antoni Jan Tarczyń-
ski, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin 
Jakubowski oraz  Dyrektor Szkół Salezjańskich 
w Mińsku Mazowieckim ksiądz Ryszard Woźniak.
 Konkurs był podzielony na dwa eta-
py składające się z dziesięciu pytań z różnych 
kategorii – przedmiotów humanistycznych, 
przyrodniczych, religii, informatyki. Niektóre 
były łatwiejsze, inne podchwytliwe, ale jak się 
okazało, największy problem sprawiły pytania  
z fizyki oraz matematyki, kiedy trzeba było szybko 
wykonywać obliczenia. Po drugim etapie w czo-
łówce znalazło się czterech uczestników – trze-
ba było przeprowadzić dogrywkę. Uczniowie: 
Jan Kudlak oraz Michał Chrząścik odpowiedzieli 
na trzy pytania na zasadzie ,,kto pierwszy, ten 
lepszy”. Ostatecznie w finale znalazł się Michał 
Chrząścik wraz z Gabrielą Jastrzębską i Karolem 
Duszczykiem. Zmierzyli się z serią pytań losowa-
nych przez komisję.
 Między kolejnym etapami konkursu 
słuchaliśmy piosenek zespołu „Kreska” oraz obej-
rzeliśmy prezentację multimedialną przygotowaną 
przez pana Mirosława Bareję (który zajmował się 
wszelkimi sprawami technicznymi) przedstawiają-
cą finalistów dziesięciu poprzednich edycji. 
 Wszyscy uczestnicy tegorocznego 
konkursu spisali się doskonale, a wyniki fina-

listów różniły się od siebie zaledwie pojedyn-
czymi punktami. III miejsce zajęła uczennica 
Gimnazjum w Jeruzalu - Gabriela Jastrzębska,  
a II miejsce Karol Duszczyk z Gimnazjum w Sien-
nicy. Tytuł najlepszego gimnazjalisty z powiatu 
mińskiego w 2017 r. uzyskał Michał Chrząścik  
z Gimnazjum nr 2 w Sulejówku. Nagrodę dla naj-
lepszego gimnazjalisty w mieście Mińsk Mazo-
wiecki i jednocześnie najmłodszego uczestnika 
otrzymał Jan Kudlak - uczeń Gimnazjum Miejskie-
go nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Nagrody wręcza-
ła Diana Rokicka, Kierownik Wydziału Promocji 
Kultury i Sportu, Bożena Macheta, pan Kazimierz 
Markowski, Robert Gałązka oraz Dyrekcja Szkół 
Salezjańskich. Za najbardziej kreatywny i kultu-
ralny doping nagrodę otrzymała drużyna kibiców 
z Jakubowa. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć 
pożegnała nas kolejna piosenka zespołu pana Ja-
kuba Maguzy. 
 Tej edycji „SUPERGIMBUSA” towarzy-
szyły niezwykłe emocje.  Jako prowadząca wiem, 
ile pracy trzeba było włożyć w przygotowanie 
takiego spotkania. Ale nie ulega wątpliwości, że 
chwile, kiedy spotykamy się w takim gronie, są  
niezapomniane i pełne wrażeń, ale są też nieod-
łącznym elementem oraz w pewien sposób trady-
cją naszego powiatu. Kolejny konkurs przeszedł  
już do historii. Teraz pozostaje  czekać do przy-
szłorocznej XII edycji „SUPERGIMBUSA”.

Sara Lejman, uczennica klasy III 
Salezjańskiego Gimnazjum  im. św. J. Bosko 

fot. z arch. szkoły
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Gaudeamus igitur…
19 czerwca odbyło się uroczyste zakoń-
czenie kolejnej edycji Międzykulturowego 
Uniwersytetu Dziecięcego działającego 
przy Oddziale dla Dzieci. Przez rok, dzieci 
poznawały świat, uczyły się innych zwy-
czajów, trenowały języki obce i zabawy 
z różnych krajów świata. A wszystko 
to, dzięki współpracy z Wolontariusza-
mi  Fundacji EBU. Witając wakacje mło-
dzi absolwenci podsumowali rok nauki,  
a zdobycie dyplomów uczcili zabawą  
i poczęstunkiem.

Lato, czas podróży
Już z początkiem czerwca wprowadzili-
śmy naszych Czytelników w atmosferę 
wakacji i egzotycznych przygód. Z ucznia-
mi szkół gimnazjalnych i średnich spotkał 
się globtroter i fotograf - Piotr Kowal-
czyk.  Zdradził młodzieży tajniki taniego 

podróżowania, mówił o bezpieczeństwie, 
organizacji, poznawaniu innych kultur. Za-
chęcał do samodzielnie przygotowanych 
wypraw. Przekazał wiele praktycznych 
informacji, adresów stron internetowych, 
pomysłów na nocleg czy transport. Wy-
posażeni w taką wiedzę możemy ruszyć 
na podbój świata. 

Nie zapominajmy jednak o szanowaniu 
piękna środowiska naturalnego.  O tym 
jak giną lasy deszczowe i kto ratuje za-
grożone gatunki zwierząt w Ameryce 
Południowej, opowiadała 21 czerwca, 
najbardziej znana  polska doktor wetery-
narii – Dorota Sumińska. Swoje przeżycia 
z podróży m.in. do Rezerwatu Natutama 
w Kolumbii opisała w książce „Balią przez 
Amazonkę”, a nam pokazała filmowe 
wspomnienia i zachwyciła pięknem dzi-
kiej jeszcze przyrody.

Wakacje w Bibliotece
Czy wiecie, że przez Czytelnię płynie  
Wisła, a nasza sala konferencyjna zamie-
niła się w ulicę Czereśniową? Zobaczyli-
śmy już „Księżycowe opowieści” Teatru 
Małe Mi, byliśmy w magicznym świecie 
literatury koreańskiej, a nawet poznaliśmy 
tajemnicze, alchemiczne formuły. Mło-
dzież nauczyła się zmieniać dętkę w rowe-
rze, a młodsze dzieci poznały świat Aste-
rixa i Obelixa. Graliśmy też w planszówki 
i w kinotece oglądaliśmy najnowsze filmy. 
Ale to dopiero początek. W wakacyjnym 
kalendarzu czekają także teatrzyki, ani-
macje z książką, warsztaty komputerowe, 
plastyczne, nowe filmy i inne atrakcje.  
A na deser - Bal Miłośników Książek, któ-
ry podsumuje nasze wakacyjne przygody. 
Czekamy na Was w Bibliotece! 

MBP,  fot. z arch. biblioteki

BIBLIOTEKOWY LIPIEC
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20 MIM lipiec 2017www.minsk-maz.pl

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

KULTURA

Piknik detektywistyczny, 
czyli czytanie na trawie

Miejska Biblioteka Publiczna przygoto-
wała w niedzielę, 30 lipca na Placu Kiliń-
skiego moc atrakcji dla fanów kryminałów 
i dzieci zafascynowanych detektywistycz-
nymi przygodami. Podczas pikniku naj-
młodsi mogli rozwiązywać zagadki, a do-
rośli spotkać się z Katarzyną Puzyńską, 
popularną autorką słynnej serii o policjan-
tach z Lipowa...

Kiedy pogoda dopisuje, a w niedzie-
lę niebo było pełne słońca, nie ma nic 
przyjemniejszego niż czytanie na trawie, 
niczym nieskrępowana zabawa i spotka-
nia z ludźmi, z którymi miło można spę-
dzić czas. Każdy, kto przyszedł na piknik 
czytelniczy MBP doświadczył tego w stu 
procentach.

Na placu Kilińskiego można było wygod-
nie rozsiąść się w leżakach i oddać lektu-
rze książek, albo prasy. Młodzi detektywi 
rozwiązywali szereg zagadek przygoto-
wanych przez animatorów z Domu Na-
turalnego Rozwoju, pokonując rozmaite 
przeszkody, zdobywając odciski palców 
czy rysując portrety pamięciowe. Były 
warsztaty z Akademią Komputrilo, pod-
czas których dzieci poznawały podsta-
wowe zasady programowania. Z kolei 
zagraniczni wolontariusze z Fundacji EBU 
zadbali, by najmłodsi uczestnicy pikniku 
ani przez moment się nie nudzili – wspól-
ne gry, zabawy, puszczanie baniek, malo-
wanie twarzy, tańce, piosenki – uśmiech-
nięte twarze maluchów świadczyły, że 
bardzo im się te aktywności podobały. Na 
placu buszowała też panda, symbol miń-
skiej biblioteki, która wyczyniała prawdzi-
we cuda.

Było również stoisko z bookcrossingiem, 
gdzie każdy mógł wymienić się książką. 
W specjalnie przygotowanej fotobudce 
zrobić sobie zdjęcie w ramce, wykorzy-
stując rozmaite gadżety do zmieniania 
wyglądu. W Regionalnym Kole Fortuny  
i duzi i mali wygrywali nagrody, jeśli tylko 
odpowiedzieli na pytania lub rozwiązali 
krzyżówkę dotyczącą powiatu mińskiego. 
Swoje stoiska miały także: Towarzystwo 
Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, PWiK, 
którego pracownicy częstowali napojami 
oraz sklep Kawa czy herbata, serwujący 
najlepszy czarny napar w mieście. Pod-
czas pikniku wyróżniono też najbardziej 
aktywnych czytelników Wypożyczalni, 
Oddziału dla Dzieci i Czytelni Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Mińsku.

A o godz. 16 rozpoczęło się spotkanie  
z Katarzyną Puzyńską, która podzieliła 

się z czytelnikami tajnikami swojej pracy, 
zdradziła, których bohaterów stworzonej 
przez siebie serii lubi najbardziej i opowie-
działa o legendzie, która zainspirowała ją 

do napisana ostatniej powieści „Czarne 
narcyzy”. Zachęcała również do spełnia-
nia własnych marzeń.

oprac. dm, minskmaz.com

Publicznej
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Uwaga! Konkurs 
„Wakacje z książką”

 Wędrówki, przygoda, nowe miejsca, nowi przyjaciele, 
wylegiwanie się na plaży, bujanie w hamaku... i całe dnie na czy-
tanie! Nareszcie!
 Specjalnie dla wielbicieli czytania nasza Wypożyczal-
nia przygotowała konkurs fotograficzny - wystarczy tylko zrobić 
zdjęcie wypożyczonej u nas książce, a jedna z atrakcyjnych na-
gród może trafić w Wasze ręce. Na zdjęciu nie może zabraknąć 
pandy, która jest symbolem naszej biblioteki. Na fotografie cze-
kamy do 2 września. Szczegółowy regulamin konkursu znajdzie-
cie na naszej stronie internetowej 

www.mbpmm.pl
Życzymy Wam wspaniałych wakacji i pięknych zdjęć. 

Zapowiedzi:

Wakacje w Czytelni do 10/08 – szczegóły na plakatach, 
stronie i FB biblioteki
Wakacje dla dzieci do 24/08 – szczegóły na plakatach, 
stronie i FB biblioteki

30/08, godz. 14.30 – Kinoteka dla Niewidomych, pokaz fil-
mu z audiodeskrypcją

2/09 – Narodowe Czytanie: „Wesele” Stanisława Wyspiań-
skiego, spotkanie z Mają  Komorowską, odtwórczynią roli 
Racheli w filmie Andrzeja Wajdy „Wesele”. „Wesele” będą 
dla nas czytali Maja Komorowska i Wojciech Wysocki.
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Wspominając 
Okudżawę

Bez wątpienia na  jego głosie i pieśniach 
wychowały się miliony Polaków. Śpiewał 
tak, że w naszych sercach przemijały 
wszelkie problemy. Bardzo lubił Polskę 
oraz Polaków. Trafiał do nas szczególnie. 
„Najpiękniejsze pieśni Bułata Okudżawy” 
usłyszeliśmy w MDK 12 czerwca w wyko-
naniu zespołu Piramidy w składzie Piotr 
Kajetan Matczuk, Piotr Augustynowicz 
oraz Tomasz Imienowski. 
 W programie opartym na twór-
czości wybitnego rosyjskiego barda usły-
szeliśmy najbardziej znane utwory: Pieśń 
gruzińską, Piosenkę o papierowym żoł-
nierzyku, Balonik, Wybaczcie piechocie, 
Modlitwę - Dopóki ziemia kręci się, Trzy 
miłości, Aleksander Siergiejewicz Pusz-

kin, Ostatni trolejbus, O Wołodii Wysoc-
kim, Majster Grisza, Piosenkę o Arbacie 
i wiele innych doskonale znanych i lubia-
nych piosenek. 
 Niewątpliwie była to ponad go-
dzinna dawka wzruszeń, zadumy, uśmie-
chów, powrotu do lat młodości oraz 
niesamowitych emocji przekazywanych 
przez trójkę muzyków kochających twór-
czość Bułata Okudżawy.

Skarby białoruskiej 
sztuki

W ramach Miesiąca Kultury Białoruskiej 
na Ziemi Mińskiej w MDK można było 
podziwiać wystawę „Skarby sztuki biało-
ruskiej – białoruska ikonografia i dzwony 
XVIII-XIX wieku” ze zbiorów Muzeum Sta-

rożytnej Kultury Białoruskiej Narodowej 
Akademii Nauk Białorusi. Wystawę 18 
czerwca otworzył Aleksandr Averyanov 
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomoc-
nik Republiki Białorusi w Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
 Prezentowane dzieła przycią-
gały różnorodnością tematów oraz form. 
Na wystawie znalazły się m.in. wizerunki 
różnych chrześcijańskich świętych, dzieła 
ilustrujące sceny z Pisma Świętego, liczne 
wcielenia Matki Bożej. 
 Ciekawą część wystawy stano-
wił zbiór małych dzwonów kościelnych, 
które należą do tego samego okresu 
historycznego. Choć dzwony są muze-
alnymi eksponatami, podczas otwarcia 
wystawy zostały użyte jako instrumenty 
muzyczne. 
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Artystki

Pod takim tytułem 29 czerwca w dniu 
imienin Piotra Skrzyneckiego w MDK 
wystąpiły Tamara Kalinowska, Kamila 
Klimczak oraz Ola Maurer. Artystki zapre-
zentowały największe przeboje Piwnicy 
pod Baranami wybrane specjalnie na ten 
wyjątkowy wieczór. Towarzyszyli im Aga-
ta Półtorak - skrzypce i Paweł Pierzchała 
- piano.

Wakacyjna dawka 
kultury

Tradycyjnie w wakacje MDK zaprasza na 
cykl Muzyka Dancing Kino. 
 Tegoroczne piątkowe projekcje 
kinowe nawiązują do polskich śladów  
w Hollywood. W sierpniu zobaczyć moż-

na będzie filmy „Big Lebowski”, „Reakcja 
łańcuchowa”, „Dracula” oraz „Szerego-
wiec Ryan”. 
 Sobotnie wieczorki taneczne 
upływają przy dźwiękach starannie do-
branej muzyki mistrzowsko miksowanej 
przez DJ-ów. 
 Lipcowe koncerty letnie cieszyły 
się ogromną popularnością. Publiczność 
mogła posłuchać zespołu Eddie Mar-
tin Blues Band, „Piosenek filmowych”  
w wykonaniu zespołu Krzysztofa Chro-
mińskiego, koncertu akustycznego Ka-
tarzyny Dereń i Tomka Pfeiffera, piose-
nek z musicali i operetek „W światłach 
Broadwayu” tria Machowska-Kopietz, 
Żakiewicz, Kędziorek oraz „Songów Boba 
Dylana i nie tylko...” w wykonaniu The 
New Lessers. W sierpniu na melomanów 
czekają Arkadiusz Obrzut i Adrian Bryła; 
Sebastian Lechowicz, Michał Kołodziej, 

Jędrek Krobicki, Dawid Siemek; Kuba 
Blokesz oraz zespół Chwila Nieuwagi; 
Aleksander Trąbczyński i Tymon Trąb-
czyński z koncertem „Mój Bułat”. 
 Mocnym muzycznym zakończe-
niem wakacji będzie IX Letni Festiwal Or-
kiestr Dętych 27 sierpnia. 

Strefa literatury

Jak co roku w wakacje MDK organizu-
je akcję czytelniczą Parkuj z książką.  
W namiocie zlokalizowanym w pobliżu 
pałacu znajduje się regał z książkami, któ-
re można wypożyczyć, aby umilały czas 
spędzony w parku. Oczywiście można też 
swoim księgozbiorem, który nie mieści 
się w domu podzielić z innymi miłośnika-
mi literatury, dając w ten sposób drugie,  
a czasem i trzecie życie książkom. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch MDK
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14-18  listopada 2017 - 9. edycja festiwalu. Zapraszamy!



26 MIM lipiec 2017www.minsk-maz.pl

	
Muzeum Ziemi Mińskiej
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22 czerwca br. Muzeum Ziemi Mińskiej 
Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich od-
wiedził Piotr Sosnkowski, syn generała 
Kazimierza Sosnkowskiego, dowódcę  
7 Pułku Ułanów Lubelskich. 

 Pan Piotr Sosnkowski przez cały 
czerwiec br. odwiedza miejsca związane  
z działalnością swego wybitnego ojca. 
Podczas pobytu w Muzeum  złożył wiązan-
kę kwiatów pod popiersiem Generała wraz  
z Burmistrzem Miasta Marcinem Jaku-
bowskim i Prezesem Towarzystwa Pa-
mięci 7. PUL Andrzejem Osińskim. Na-
stępnie „pochylił się” przed wszystkimi 
popiersiami dowódców pułku. Wyjątkową 
atrakcją był pokaz sprawności bojowej 
członków Grupy Rekonstrukcyjnej TP 7. 
PUL kierowanej przez Zenona Duszczyka. 
Zaprezentowano wyszkolenie w obsłudze 
armatki przeciwpancernej Bofors wz. 36, 
czyli tzw. działoczyny.   Pokaz przygoto-
wany pod kierunkiem Przemysława Fe-
dorowicza obejmował odprzodkowanie, 

zajęcie stanowiska, prowadzenie ognia  
i zmianę kierunku strzału. Ułani przygoto-
wali również statyczną wystawę sprzętu, 
na której znalazł się wóz taborowy wz. 19 
oraz repliki broni używanej przez polską 
kawalerię.
 Piotr Sosnkowski z wielkim za-
interesowaniem obejrzał zbiory muzealne 
zaznaczając wyjątkowość tego Muzeum 
na tle upamiętnienia przedwojennych 
jednostek kawaleryjskich (na 40 pułków 
kawalerii II RP tylko dwa pułki posiadają 
swoje muzea monograficzne - w Kraśni-
ku i Mińsku Mazowieckim). Kolejnym ak-
centem wizyty było wyróżnienie dwóch 

szkół z powiatu mińskiego prowadzących 
systematyczną prace wychowawczą  
w duchu patriotycznym: Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. 7 PUL w Wiśniewie 
i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 
Powstańców Warszawy w Mińsku Ma-
zowieckim. Otrzymały one certyfikaty 
„Szkoła Promująca Niepodległą”, które  
przyznaje Kapituła powołana przez Zwią-
zek Piłsudczyków RP.  

MZM, fot. z arch. Muzeum Ziemi Mińskiej

Spotkanie z Piotrem Sosnkowskim
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Grodzieńszczyzna w fotografii

4 lipca br. odbył się w Muzeum Ziemi 
Mińskiej wernisaż wystawy Aleksandra 
Łosmińskiego pt. „Grodzieńszczyzna  
w fotografii”.  

 W wernisażu wziął udział autor 
prac (w bieżącym roku prezentował swoje 
zdjęcia na wystawach w Paryżu i w Mo-
skwie), Dyrektor Centrum Kulturalnego 
Białorusi w Warszawie Mikhail Rybakov, 
orędownik współpracy Mińska Mazowiec-
kiego z Białorusią  Czesław Gągol oraz 
licznie zgromadzeni członkowie Stowa-
rzyszenia Radość Trzeciego Wieku, Rady 
Seniorów, przedstawiciele Szkoły Pod-
stawowej w Cygance i mieszkańcy Miń-
ska Mazowieckiego związani rodzinnie  
z Grodnem. 
 Wystawa, którą można było 
oglądać do 23 lipca była ostatnim wyda-
rzeniem w ramach Miesiąca Kultury Biało-
ruskiej na Ziemi Mińskiej. 

*	 Aleksander	 Łosmiński	 –	 wybitny	
białoruski	fotograf,	dziennikarz.	Za-
łożyciel	i	pierwszy	dyrektor	miejskiej	
telewizji	 „Grodno	 Plus”	 oraz	 radia	
MFM	 105.0.	 Członek	 Euroazjatyc-
kiej	Akademii	Radia	i	Telewizji.	Kie-
rownik	 Narodowego	 Klubu	 Foto-
graficznego	„Grodno”.	Nagrodzony	
medalem	 im.	 Franciszka	 Skaryny	
oraz	 odznaką	 „Za	 osobisty	 wkład		
w	 rozwój	 kultury	 Białorusi”.	 Autor	
około	 trzydziestu	 autorskich	 albu-
mów	fotograficznych.	Laureat	kon-
kursów	międzynarodowych.

MZM, fot. z arch. muzeum
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„Mińszczanie śpiewali (nie)zakazane piosenki”

30 lipca br. w Muzeum Ziemi Miń-
skiej Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich 
uczczono Miński Dzień Wolności oraz 
rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. 

 W ramach projektu „Mińszcza-
nie śpiewają (nie)zakazane piosenki”, któ-
ry organizowany jest w naszym mieście 
już od sześciu lat, uczestnicy uroczystości 
śpiewali piosenki powstańcze przy akom-
paniamencie zespołu „Mikroklimat” oraz  
z udziałem Akademii Dziecięcej z Gmin-
nego Centrum Kultury w Halinowie. 
 Jak co roku Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego dostarczyło okolicz-
nościowe śpiewniki, które pomogły we 
wspólnym śpiewaniu. Z racji wyjątkowo 
upalnego dnia koncert odbył się w budyn-
ku Muzeum, a nie jak co roku w ogrodzie 
muzealnym. Cieszymy się, że pogoda nie 
odstraszyła i koncert cieszył się w tym 
roku wyjątkowo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców.

MZM, fot. z arch muzeum i qmphotostudio.com
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Uczyć się 
jak żyć
Kuratorskie oprowadzanie po wysta-
wie ,,Jak żyli nauczyciele w II Rzeczy-
pospolitej?” w Muzeum Ziemi Mińskiej.  
Odcinek 7:  Wychowanie obywatelskie.
     
 W II RP nauczyciele stawiali 
sobie społecznie ważne cele i zdoby-
wali umiejętności oraz wiedzę, aby je 
osiągnąć. A uczniowie przyglądali się  
i naśladowali swoich profesorów. Kilka 
przykładów takich działań można znaleźć 
na końcu korytarza części informacyjnej 
ekspozycji, na planszy – a może raczej 
,,legendzie” fragmencika mapy – pt. „Wy-
chowanie obywatelskie”. Umieszczona 
obok duża mapa fizyczna przedwojennej 
Polski zawiera tysiące nazw miejscowo-
ści, w których uczyło ponad sto dwadzie-
ścia tysięcy nauczycieli. A oto kilka nazw 
miast i wsi oraz związanych z nimi historii 
opowiadanych na wystawie.
 Przed wojną mińskie dzieci rzad-
ko miały okazję podróżować. Nauczyciele 
organizowali wycieczki szkolne o staran-
nie dobranych celach pedagogicznych. 
W 1936 r. klasa VIIa  Szkoły Powszechnej 
im. Kopernika razem z wychowawczynią 
Janiną Sylwestrowicz zwiedziła w War-
szawie Wystawę Przemysłu Metalowego  
i Elektrotechnicznego przedstawiającą 

całokształt ówczesnej polskiej produkcji 
w tych dziedzinach. A Józef Sylwestro-
wicz zabrał swoich uczniów z tej samej 
szkoły do Gdyni, gdzie oglądali nowo zbu-
dowany port, chlubę polskiej gospodarki. 
 W II RP harcerstwo było dla 
uczniów szkołą charakteru i edukacją 
społeczną. Związek Strzelecki zajmował 
się wychowaniem obywatelskim starszej 
młodzieży i dorosłych. Prowadził przy-
sposobienie obronne i działalność kul-
turalno-oświatową: tworzenie bibliotek  
i świetlic, organizowanie kursów, insceni-
zacji, odczytów, obchodów uroczystości, 
prac społecznych. Pod koniec lat 30-tych 
Związek Harcerstwa Polskiego liczył po-
nad 200 tys. członków, a Związek Strze-
lecki ponad pół miliona. Na wystawie 
pokazane są m. in. fotografie harcerzy 
ze Szkoły Powszechnej w Mrozach oraz 

członków Związku Strzeleckiego w Miń-
sku Mazowieckim. 
 Na muzealnej mapie wycho-
wania obywatelskiego znalazł się także 
Krzemieniec i Wiśniowiec, gdzie w latach 
1938-39 Józef Sylwestrowicz doskonalił 
umiejętności malarskie w ramach trzy-
letniego Rysunkowego Ogniska Waka-
cyjnego dla nauczycieli. Kurs ten zgro-
madził wokół Liceum Krzemienieckiego 
społeczność znakomitych artystów ma-
larzy, którzy prowadzili zajęcia podczas 
zjazdów wakacyjnych ROW w pobliskim 
Wiśniowcu oraz uczyli korespondencyj-
nie w ciągu roku szkolnego. Na wystawie 
czasowej w MZM na I piętrze zobaczyć 
można oryginał jednej z prac namalo-
wanych przez Józefa Sylwestrowicza  
w ramach tego kursu. Zadanie z estetyki 
praktycznej, postawione przez Władysła-

wa Lama, dyrektora ROW, brzmiało tak: 
„Wnętrze klasy szkolnej, zaprojektowane 
ściśle określonymi kolorami. Projekt ma 
być przeprowadzony według zasad celo-
wości. Zestawienia kolorystyczne i formy 
wynikać mają ze zagadnień użytkowości, 
higieny i społeczności. Projekt winien być 
traktowany swobodnie, ale tak, aby ani 
kolor ani forma, nie budziły wątpliwości.” 
 Wskazówki, których udzielali 
artyści malarze, stały się pomocne na-
uczycielom nie tylko do doskonalenia 
własnej twórczości, ale także przy ucze-

niu w szkołach. W szufladzie biurka wciąż 
leży kilka obrazków namalowanych przez 
uczniów Józefa Sylwestrowicza z Liceum 
Pedagogicznego w Siennicy. Prowadził 
on bowiem nie tylko lekcje języka polskie-
go, historii i pedagogiki, ale także plasty-
ki. Pisał: ,,Przekonałem się, że (...) dobrze 
jest mieć dwie lub trzy specjalności, że 
przy prowadzeniu jakiegoś przedmiotu 
trzeba mieć dużo wiadomości z przed-
miotów pokrewnych’’.

Fotografie z arch. autora:
Dworzec Morski w Gdyni, 1933 

(przedwojenna pocztówka). 
Fragment wystawy: mapa wychowania obywatelskiego 

(fot. Piotr Jeżewski).
Nauczyciele uczą się jak tworzyć sztukę, ROW 1938. 

Józef Sylwestrowicz na górze po prawej. 

Maria Ekiel-Jeżewska
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16 lipca na boiskach przy Zespo-
le Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim odbył się Letni Turniej 
Koszykówki Ulicznej w kategorii open 
oraz gimnazjum. 
 Do rywalizacji zgłosiło się 7 ze-
społów open oraz 4 gimnazjum – w su-
mie 11 drużyn, czyli ponad 40 osób chcą-
cych aktywnie spędzić niedzielny poranek. 
Punktualnie o godz.10.00 sędzia turnie-
ju Jarosław Krajewski rozlosował grupy  
i chwile później zaczęły się pierwsze me-
cze. Starsi zawodnicy rozlosowani zostali do  
2 grup, natomiast młodsi adepci koszykówki 
grali w jednej 4-drużynowej grupie w systemie 
każdy z każdym. Żar lejący się z nieba i roz-
grzane do czerwoności boiska nie przeszko-
dziły uczestnikom w ambitnej grze i walce  
o każdą piłkę. W obu kategoriach rywalizacja 
była zacięta i nie było widać zdecydowanego 
faworyta. Po ok. dwugodzinnej grze grupo-
wej w kategorii open poznaliśmy pierwszych 
półfinalistów, a w gimnazjach znaliśmy już 
zwycięzców turnieju. Wśród młodych adep-

tów koszykówki ulicznej najlepsi to zawodnicy  
z zespołu Zybki - okazali się minimalnie lep-
si od OCB Juniors, trzecie miejsce przypadło 
Emerytom. Warto wspomnieć, że 4 miejsce 
zajęła jedyna ekipa dziewcząt w turnieju, pod 
wdzięczną nazwą Pogromcy Świń. Tymczasem 
po drugiej stronie boiska zaczynały się poje-
dynki półfinałowe kategorii open. Na twarzach 
zawodników było już widać delikatne zmęcze-
nie, ale kilka składnych akcji, pięknych koszy 
rozwiało wszelkie wątpliwości i energia znowu 
zagościła na boiskach. 15 minut pięknej gry i już 
mamy finalistów. 
 Do finału awansowały OCB i Air-
ways. Przegranym został do rozegrania 
mały finał, czyli mecz o 3 miejsce. Chwi-
la oddechu, krótki odpoczynek, łyk wody  
i możemy zaczynać walkę o 3 miejsce - na 
boisku obok finał rozgrywek. Zdecydowa-
nie bardziej zacięta okazała się walka o naj-
niższy stopień podium. Finał zacięty tylko 
na początku, później widowisko raczej jed-
nostronne. W Letnim Turnieju Koszykówki 
Ulicznej zwyciężyła ekipa OCB pokonując  

Letni Turniej Koszykówki Ulicznej

w finale Airwaves 15:6. Trzecie miejsce dla 
wesołej mińskiej ekipy M2 Mińsk Mazowiec-
ki, którzy ostatecznie pokonali Złotopolskich. 
Po rozgrywkach przyszedł czas na nieco 
zabawy, a więc turniej Big Shot. Zasady są 
proste - dorzucić do kosza z połowy boiska.  
W teorii niby prosta rzecz, w praktyce okaza-
ła się niemałym problemem. Potrzebowaliśmy  
aż 3 kolejek aby wyłonić zwycięzcę. Kiedy koń-
czyła się 3 kolejka i szanse na rozstrzygniecie 
turnieju malały z każdym rzutem piłkę w swoje 
ręce wziął niezawodny Krystian Majszyk. Piękny 
rzut i nagroda powędrowała w ręce Krystiana. 
 Drużyny z podium otrzymały nagrody 
rzeczowe i medale, najlepsi również puchary. 
Wszystkie ekipy biorące udział w turnieju otrzy-
mały talon na pizzę, aby wspólnie przedysku-
tować turniej i zintegrować się jeszcze bardziej. 
W kuluarach słychać było głosy, że warto grać 
o tak cenne nagrody. Serdecznie dziękujemy 
uczestnikom i zapraszamy do udziału w akcji 
wakacyjnej MOSiR, w szczególności w turnieju 
siatkówki plażowej. Do zobaczenia  

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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W dniach 28-30 lipca na boiskach  
MOSiR przy ul. Sportowej 1 odbył się 
Letni Turniej Siatkówki Plażowej dedy-
kowany gimnazjalistom oraz kat. open. 
W piątek 28 lipca do rywalizacji przy-
stąpiła młodzież. W kategorii gimnazjum 
chłopców wystartowało 9 drużyn – 5 mę-
skich i 4 żeńskie.  
 Ekipy zostały rozlosowane do 
grup i ok. godz. 10.00 rozpoczęła się ry-
walizacja na piasku. W grupach grano sys-
temem „każdy z każdym” do 2 wygranych 
setów. Po około 3 godzinnych zmaganiach 
i rozegraniu 16 spotkań poznaliśmy zwy-
cięzców w obu kategoriach. Wśród dziew-
cząt triumfowały Calineczki, drugie miejsce 
zajęły Ziomki z Biedronki, a trzecia lokata 
należała do zespołu Bez Nazwy. Wśród 
chłopców najlepsza okazała się para Krzy-
żanowski/Bieliński, na 2 miejscu uplasowali 
się Nie mogę rozczytać, a na najniższym 
stopniu podium stanęli chłopcy z drużyny 
Bez Nazwy.

 Drugi dzień rywalizacji na piasz-
czystych boiskach przy ul. Sportowej 1 to 
kategoria Open Kobiet. Do rywalizacji zgło-
siło się 5 zespołów. Zawodniczki rywalizo-
wały w jednej 5 zespołowej grupie. Grano 
systemem każdy z każdym do 2 wygranych 
setów. Rywalizacja była bardzo zacięta, 
a ponad 30 stopniowy upał utrudniał grę. 
Punkt za punkt, set za set i po 3 godzinach 
padły ostateczne rozstrzygnięcia. 1 miej-
sce dla duetu Asia i Gosia,  stopień niżej na 
podium Wąsak i Pacewicz, a 3 miejsca dla 
Lumaków.
 Ostatni już trzeci dzień z siatków-
ką plażową to najsilniej obsadzona kate-
goria Open Mężczyźni. Mimo prawie 35 
stopniowego skwaru na niedzielny turniej 
zapisało się 9 ekip z całego regionu. Tym 
razem nie grano systemem grupowym, tyl-
ko brazylijskim, również do 2 wygranych se-
tów. Punktualnie od godz.9.30 zaczęły się 
zmagania. Grę utrudniał palący w stopy pia-
sek i lejący się z nieba żar. Mimo tego po-

LETNI TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

ziom był bardzo wysoki, a liczne akcje mo-
gły podobać się zgromadzonym kibicom. 
Po rozegraniu 16 spotkań wszystko było 
jasne. Bezkonkurencyjni tego dnia okazali 
się gracze z JD Team, którzy nie przegrali 
żadnego meczu. Pokonali oni w finale zna-
ną z mińskich boisk parę Kalisz/Kuźniarski 
z zespołu Brooklyn, na najniższym stopniu 
podium para z Siedlec  Gołębiewski/Po-
walka. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi medalami oraz 
statuetkami. 
 Letni Turniej Siatkówki Plażo-
wej to rokrocznie rywalizacja na bardzo 
wysokim poziomie, który imponuje licznie 
zgromadzonym kibicom i obserwatorom. 
Tym razem również zawodnicy nie zawie-
dli tworząc wspaniałe widowisko sportowe  
w bardzo przyjemnej, rodzinnej atmosferze! 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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24 czerwca 14 drużyn rozegrało ostatnie 
mecze w Mińskiej Lidze Mistrzów sezonu 
2016/17. Co prawda tegorocznego mistrza 
poznaliśmy już wcześniej jednak i tak nie 
zabrakło emocji. Do końca toczyła się walka  
o podium i kolejność w czołówce, to wszyst-
ko spowodowało, że zobaczyliśmy kilka bar-
dzo dobrych, trzymających w napięciu do 
końca spotkań! 
 Mińska Liga Mistrzów nie funkcjo-
nowałaby, gdyby nie wsparcie życzliwych 
osób i instytucji. Ogromne podziękowania 
należą się patronowi MLM Burmistrzowi Mia-
sta Mińsk Mazowiecki Marcinowi Jakubow-
skiemu, Robertowi Smudze oraz całej ekipie 
MOSiR, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazi-
mierza Wielkiego Małgorzacie Beczek. Spon-
sorom MLM firmom Awenta, Meble Marzeń, 
Corrida de Toros. Podziękowania należą się 
też wszystkim kibicom i osobom uczestniczą-
cym w życiu ligi, a przede wszystkim blisko 
200 zawodnikom! Dzięki Wam i dla Was dzia-
łamy!
 Teraz już do rzeczy, czas na osta-
teczne rozstrzygnięcia! Mistrzem sezonu 
2016/17 została drużyna Awenty Mińsk Ma-
zowiecki nie przegrywając w sezonie żadne-
go meczu, co jest niemałym osiągnięciem, II 
miejsce zajmują Żaglówki, które po rundzie 
jesiennej zajmowały pierwsze miejsce, III 
miejsce zajął ubiegłoroczny mistrz Partner 
Grzebowilk. Zawodnicy tej drużyny bezpo-
średnio walczyli o podium w ostatnim spotka-
niu z Zatorzem, mecz miał dramatyczny prze-
bieg i zakończył się remisem 4 : 4. Musimy też 
wspomnieć o nagrodach indywidualnych. 
 Puchar Fair play otrzymała drużyna 
Nankatsu za swoją postawę i pozytywne na-
stawienie w całym sezonie!
 Najlepszym zawodnikiem ligi został 
wybrany zawodnik Awenty Mińsk Mazowiec-
ki Piotr Jaguścik, którego obecność na bo-
isku wielokrotnie dawała pewność i wygraną  
drużyny! 

 Najlepszym strzelcem został z ilością 
76 bramek Adrian Pazura z SBW, wyprzedza-
jąc swojego kolegę z zespołu Rafała Peciaka  
i Daniela Grabowskiego z Żaglówek! 
 Najlepszym bramkarzem ligi zo-
stał wybrany Tomasz Biliński. Mimo wielu lat 
spędzonych na różnego rodzaju boiskach, 
zawodnik ten dalej ma chęć gry, a w swoim 
fachu jest naprawdę świetny! 
 Po zakończeniu ostatniego me-
czu zostały wręczone nagrody drużynowe  
i indywidualne. Organizatorzy zadbali o opra-
wę muzyczną, całość wydarzenia prowadził 
Kamil Nalewka. W wydarzeniu uczestniczyła 

przedstawicielka MOSiR oraz mińska prasa. 
Byliśmy świadkami pięknych chwil radości  
i szaleństwa! W strugach szampana święto-
wali mistrzowie! 
 Dziękujemy jeszcze raz za wspania-
ły sezon i piękne zakończenie! Do zobaczenia 
już we wrześniu! Zapraszamy do gry w Miń-
skiej Lidze Mistrzów oraz Lidze Pretenden-
tów, czyli II lidze rozgrywek, która startuje tuż 
po wakacjach. Zapraszamy na naszą stronę  
i do kontaktu z organizatorami w celu uzyska-
nia szczegółowych informacji!

Piotr Lichota, fot. z arch. organizatorów

Puchar Mińskiej Ligi Mistrzów dla Awenty MM
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Jak w każde wakacje klubowicze Miń-
skiego Klubu Sportowego Taekwon – Do 
uczestniczyli w letnim obozie sportowo - 
rekreacyjnym. Tegoroczny wakacyjny wy-
jazd został po raz kolejny zorganizowany 
wspólnie z zaprzyjaźnionym Sportowym 
Klubem TAEKWON-DO ITF z Grodziska 
Mazowieckiego.
 
 W dniach 15 - 29 lipca kilkudzie-
sięcioro mińskich i grodziskich klubowi-
czów wraz z trenerami: Dariuszem Mły-
narskim IV DAN, Markiem Skibą III DAN, 
Karolem Łuniewskim III DAN i Jarosławem 
Nowa-kiem I DAN oraz opiekunami gościło 
na Pojezierzu Kaszubskim w ośrodku wy-
poczynkowym Psia Góra w miejscowości 
Swornegacie koło Chojnic.
 Celem obozu był aktywny wypo-
czynek, kształtowanie charakteru i spraw-
ności fizycznej oraz podnoszenie umie-
jętności sportowych przez zawodników  
i zawodniczki. 
 Trenerzy prowadzili bardzo uroz-
maicone jednostki treningowe składające 
się z ćwiczeń ogólnorozwojowych, siło-
wych, rozciągających oraz technicznych. 
 Oprócz tego obozowicze bra-
li udział w zajęciach doskonalących ich 
umiejętności w wodzie i na wodzie.
 Dwutygodniowy pobyt na Kaszu-
bach urozmaicały także kąpiele w jeziorze, 

wieczorne ogniska, zajęcia z tańcem Zum-
ba, dyskoteki, gry i zabawy zespołowe.
 Dodatkowymi atrakcjami obo-
zu był spływ kajakowy malowniczą trasą 
wiodącą przez kaszubskie akweny wod-
ne, przejażdżki rowerami wodnymi i rejsy 
żaglówkami po okolicznych jeziorach oraz 
wycieczki po najbliższej okolicy.
 Nie zabrakło także tradycyjnego 
chrztu obozowego.

Obóz sportowo-rekreacyjny Taekwon – Do

 Duża ilość trakcji sprawiła, że 
dwa tygodnie pobytu w kaszubskiej krai-
nie jezior minęły bardzo szybko i klubowi-
cze z żalem opuszczali ten gościnny region 
Polski.

Następny klubowy obóz - już za rok!

Igor Koczyrkiewicz, fot. z arch. klubu
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Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 22 maja 2017 r. 

• Uchwała Nr XXIX.276.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta  Mińsk Mazowiecki wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.,

• Uchwała Nr XXIX.277.2017 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z tytułu wykonania budżetu za rok 
2016,

• Uchwała Nr XXIX.278.2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017,

• Uchwała Nr XXIX.279.2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia,

• Uchwała Nr XXIX.280.2017 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania,

• Uchwała Nr XXIX.281.2017 w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

• Uchwała Nr XXIX.282.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Dąbrówki,

• Uchwała Nr XXIX.283.2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczy-
stego działki gruntu Nr 953/3 położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kościelnej,

• Uchwała Nr XXIX.284.2017 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samo-
chodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki  opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz wysokości 
opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat,

• Uchwała Nr XXIX.285.2017 w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgo-
wych w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki,

• Uchwała Nr XXIX.286.2017 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,

• Uchwała Nr XXIX.287.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki,

• Uchwała Nr XXIX.288.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy stanowiska handlowego Nr 11 na targowisku miejskim,

• Uchwała Nr XXIX.289.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
dzierżawy stanowisk handlowych Nr 14, 20, 29 i 35 na targowisku miejskim.

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 7 czerwca 2017 r. 

• Uchwała Nr XXX.290.2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017, 

• Uchwała Nr XXX.291.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017-2026. 

UCHWAŁY RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI maj-lipiec 2017 r.



35MIM lipiec 2017 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

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 XXXI sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 26 czerwca 2017 r. 

• Uchwała Nr XXXI.292.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej, 

• Uchwała Nr XXXI.293.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika,

• Uchwała Nr XXXI.294.2017 w sprawie ustawienia pomnika na terenie miasta Mińsk Mazowiecki,

• Uchwała Nr XXXI.295.2017 w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Topolowej i Juliana Tuwima  
w Mińsku Mazowieckim, 

• Uchwała Nr XXXI.296.2017 w  sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Mariana Langiewicza, Łąkowej  
i Stanisława Wyspiańskiego w Mińsku Mazowieckim, 

• Uchwała Nr XXXI.297.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Stanisława Popławskiego na ulicę Powstańców Warszawy  
w Mińsku Mazowieckim, 

• Uchwała Nr XXXI.298.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, 

• Uchwała Nr XXXI.299.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy  Adama Rapackiego na ulicę Janka Paruzela w Mińsku Mazowieckim, 

• Uchwała Nr XXXI.300.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga na ulicę Miasto - Ogród w Mińsku Mazowieckim,

• Uchwała Nr XXXI.301.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Rodziny Nalazków na ulicę Szkolną w Mińsku Mazowieckim. 

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 31 lipca 2017 r. 

• Uchwała Nr XXXII.302.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017 – 2026,

• Uchwała Nr XXXII.303.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

• Uchwała Nr XXXII.304.2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017,

• Uchwała Nr XXXII.305.2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat części wydatków bu-
dżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018,

• Uchwała Nr XXXII.306.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gro-
madzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu 
finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,

• Uchwała Nr XXXII.307.2017 w sprawie przyjęcia przez Miasto Mińsk Mazowiecki dofinansowania na realizację projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpie-
czeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”,

• Uchwała Nr XXXII.308.2017 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za 
postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników 
drogi oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat,

• Uchwała Nr XXXII.309.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga na ulicę Urocza w Mińsku Mazowieckim.

Z PRACY RADY MIASTA

INFORMACJA O DYŻURACH RADNYCH  RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 
  w lipcu i sierpniu 2017 r.  

  
Uprzejmie informujemy, że dyżury Przewodniczących  Rady Miasta i radnych 

w lipcu i sierpniu 2017 r. zostały odwołane. 
 

W przypadku pilnej konieczności skontaktowania się  z Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącymi 
lub radnymi  Rady Miasta – prosimy o kontakt z Biurem Rady Miasta  (pokój nr 115),  

 tel. (25) 758-33-35  i  (25) 759-53-39  lub mail: radamiasta@umminskmaz.pl 
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecz-
nej w Mińsku Mazowieckim informuje,                       
że od 1 sierpnia 2017 r. można składać 
wnioski o przyznanie:
-  świadczeń  rodzinnych,
-  świadczenia  wychowawczego,
-  świadczeń  z  funduszu  
    alimentacyjnego.

Punkty przyjmowania wniosków:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Kościuszki 25 A,
- Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173.
 Ponadto druki do pobrania na 
nowy okres zasiłkowy znajdują się na 
stronie internetowej MOPS, jak również  
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Mińsku Mazowieckim,  
w Miejskim Domu Kultury, Urzędzie Mia-
sta Mińsk Mazowiecki, w Przedszkolu 
Miejskim z Oddziałem Specjalnym i Od-
działem Integracyjnym nr 4, a od wrze-
śnia 2017 roku we wszystkich chętnych 
placówkach oświatowych miasta Mińsk 
Mazowiecki.

 W przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenie wychowawcze 
na kolejny okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z wymaganymi dokumentami  
w okresie od dnia:

• 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku, 
ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata przy-
sługującego świadczenia wycho-
wawczego następuje do dnia 31 
października tego roku,

• 1 września do dnia 30 września 2017 
roku, ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wy-
chowawczego następuje do  dnia 30 
listopada tego roku,

• 1 października do dnia 31 paździer-
nika 2017 roku, ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadcze-
nia wychowawczego następuje do  
dnia 31 grudnia tego roku,

• 1 listopada do dnia 30 listopada 2017 
roku,  ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wy-
chowawczego następuje do  dnia 31 
stycznia następnego roku.

 
 W przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia rodzinne na 
kolejny okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z wymaganymi dokumentami  
w okresie od dnia:

• 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku,  
ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych oraz wypłata przysługują-
cych świadczeń następuje do dnia 
30 listopada tego roku,

• 1 września do 31 października  2017  
roku,  ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata przysługują-
cych świadczeń następuje do dnia 31 
grudnia tego roku,

• 1 listopada do 31 grudnia 2017 roku, 
ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych oraz wypłata przysługują-

cych świadczeń następuje do ostat-
niego dnia lutego następnego roku.

 W przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na kolejny okres zasił-
kowy złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie od dnia:

• 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2017  
roku,  ustalenie prawa do funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata przy-
sługującego świadczenia następuje 
do dnia 31 października tego roku,

• 1 września do dnia 30 września 2017 
roku, ustalenie prawa do funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata przy-
sługującego świadczenia następuje 
do dnia 30 listopada tego roku,

• 1 października do dnia 31 paździer-
nika 2017 roku, ustalenie prawa do 
funduszu alimentacyjnego oraz wy-
płata przysługującego świadczenia 
następuje do dnia 31 grudnia tego 
roku,

• 1 listopada do dnia 30 listopada 2017 
roku, ustalenie prawa do funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata przy-
sługującego świadczenia następuje 
do dnia 31 stycznia następnego roku.

Elżbieta Kowalik-Wirowska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mińsku Mazowieckim

www.minskmaz.mops.pl

INFORMACJA  MOPS  DOTYCZĄCA NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO
W ŚWIADCZENIACH  RODZINNYCH
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Informacje o programie
„Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące Programu „Rodzinny Mińsk” znajdują się 
na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl w zakładce:
Sprawy społeczne/Program Rodzinny Mińsk 
(http://www.minsk-maz.pl/308,program-rodzinny-minsk.html).

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

Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”
1.	 Przedszkole	Prywatne	„MINI	RAJ”	ul.	Warszawskie	Przedmieście	32
2.	 „Szkoła	Pływania	Delfin”	ul.	Wyszyńskiego	56
3.	 Gabinet	Lekarski	ul.	Kazikowskiego	42,	lek.med.	Halina	Pajk,	lek.med.	Anna	Pajk,	lek.med.	Krzysztof	Pajk
4.	 Euro	–	School	Szkoła	Języków	Obcych,	ul.	Piękna	7A
5.	 Przedszkole	Prywatne	Montessori	„DELFINEK”	ul.	Świętokrzyska	23
6.	 Poradnia	Stomatologiczna	„STOMAX”	ul.	Cicha	2	lok.	1
7.	 Salon	Fryzjersko-Kosmetyczny	„FRYZULA”	ul.	Gen.	Sosnkowskiego	12
8.	 AKS	„SAMIR”	Sławomir	Ambroszczyk	ul.	Warszawska	239
9.	 Przedszkole	Niepubliczne	„MICHAŁEK”	ul.	Dąbrówki	41A
10.	 Gabinet	Stomatologiczny	Stanisława	Miłkowska	ul.	Florencja	8a
11.	 PERSS	T.	Zybała,	E.	Drabarek	Sp.	J.	ul.	Miodowa	4
12.	 Przedszkole	Niepubliczne	KLUB	MALUCHA,	ul.	Nadrzeczna	22
13.	 Sklep	wielobranżowy	FOR	YOU			B.	Kowalik,	ul.	Warszawska	90
14.	 Prywatna	Praktyka	Lekarska		Gabinet	Ginekologiczno-Położniczy	Małgorzata	Szpetnar	ul.	Cicha	15
15.	 Restauracja	Zwyczajna,	ul.	Piłsudskiego	32
16.	 OFFICE	ARTYKUŁY	BIUROWE	I	SZKOLNE,	ul.	Warszawska	163
17.	 LA	BELLA,	ul.	Piłsudskiego	21
18.	 KLUB	WALKI	GRAPPLER,	ul.	Piłsudskiego	11A
19.	 BARTEK	SPÓŁKA	AKCYJNA,	ul.	Warszawska	63A
20.	 NIEPUBLICZNA	PORADNIA	PSYCHOLOGICZNO	PEDAGOGICZNA	STREFA	ROZWOJU,	ul.	Kościuszki	14	lok.	U9
21.	 AKADEMIA	SZTUK	WALKI
22.	 MIŃSKIE	CENTRUM	TAEKWON-DO	TRADYCYJNEGO
23.	 WALHALLA	FIGHT	CLUB,	ul.	Warszawska	178
24.	 AVAILO	Sp.	z	o.	o.,	Jesionka	954,	36-002	Jesionka
25.	 MASALA	CAFE	SHISHA	BAR	ul.	Piłsudskiego	33
26.	 Sklep	chemiczny	EXTRACHEMIA,	ul.	Plac	Jana	Kilińskiego	5
27.	 Niepubliczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	Centrum	Rehabilitacji	KINESION,	ul.	Kościuszki	25A/29
28.	 TOY	PLANET	„GALERIA	AMINIS”,	ul.	Konstytucji	3	Maja	8/U2
29.	 Sklep	spożywczo	–	warzywniczy	Lidia	Gójska	OWOCARNIA,	ul.	Dąbrówki	12/1
30.	 Przedsiębiorstwo	Komunikacji	Samochodowej	w	Mińsku	Mazowieckim	S.	A.,	ul.	Warszawska	222
31.	 Yamaha	Szkoła	Muzyczna,	ul.	Dąbrówki	8
32.	 Miński	Klub	Sportowy	„TAEKWON-DO”,	ul.	Dąbrówki	28/1
33.	 P.H.U.	„Maylo”	G.	Ślusarczyk,	P.	Łukaszewski	s.c.,	ul.	Warszawska	86
34.	 HOTEL	PARTNER	RESTAURACJA	I	KRĘGIELNIA	PLANETA	P.H.U.	„Partner”	sp.	j.	Adam	i	Grażyna	Wiącek,	ul.	Konstytucji	3	Maja	7
35.	 OSTEOMEDICA	Gabinet	Rehabilitacji,	ul.	Topolowa	4	lok.	U4
36.	 DDD	Dobre	Dla	Domu	Mińsk	Mazowiecki,	ul.	Warszawska	34A
37.	 STUDIO	TAŃCA	LA	FLACA,	ul.	Budowlana	18
38.	 KANCELARIA	GEODEZYJNA,	Mikanów	21A
39.	 Sklep	papierniczy	„POGOTOWIE	GRAFICZNE”,	ul.	Kazikowskiego	16
40.	 Pracownia	Projektowa	„ArchiProject”,	ul.	Kościuszki	13	lok.	48
41.	 MYDLARNIA	U	FRANCISZKA,	ul.	Warszawska	163/7
42.	 PUCUŚ		SUPER	–	SKLEP,	ul.	Piłsudskiego	16
43.	 ProService	Dariusz	Hajne,	ul.	Warszawska	70
44.	 Optyk	Irmina	Chłopecka,	ul.	Konstytucji	3	Maja	2	lok.	4
45.	 Przedszkole	Niepubliczne	„Kredka”,	ul.	Boczna	12
46.	 Centrum	Medyczno	–	Diagnostyczna	Sp.	z	o.o.,	ul.	Niklowa	9.	08-110	Siedlce
47.	 F.H.	EWELINA,	Galeria	OLIMP	ul.	Konstytucji	3-go	Maja	3
48.	 MIŃSK	MEDICA,	ul.	Mireckiego	13	A,	lok.	8
49.	 HIPPO	Przedsiębiorstwo	Handlowo-Usługowe	–	sklep	internetowy	z	siedzibą	ul.	Pawia	7	lok.	25-658	Kielce
50.	 N.Trade	s.c.	Piotr	i	Lech	Niteccy	-	sklep	internetowy	Ogrodosfera,	ul.	Stępińska	22/30	00-739	Warszawa.
51.	 Gabinet	Psychologiczny	-	Pracowania	Momenty,	ul.	Kazikowskiego	15.

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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