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Drodzy Czytelnicy.

Bardzo dziękujemy za liczny udział w ob-
chodach Święta Niepodległości. Wspólne 
wykonanie Hymnu Państwowego było waż-
nym i emocjonalnym przeżyciem dla każde-

go z nas. Wystawa „Józef Piłsudski - zwyczajnie 
niezwyczajny” przykuła uwagę zwiedzających. 

Wierzymy, że pokazywanie znanych postaci w całym 
ich kolorycie może być zachętą dla każdego z nas, aby odnaleźć bo-
hatera w sobie i pokazać to w codziennych aktywnościach.  

Niedługo kolejne okazje do bycia razem. Pierwsze integracyjne 
spotkanie przeznaczone jest dla najmłodszych. 6 grudnia nasze miasto 
odwiedzi najprawdziwszy Mikołaj. Gość z Laponii najpierw spotka się ze 
społecznością szkolną Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie. Następ-
nie z przedszkolakami z miejskich placówek podzieli się opowieściami 
z Finlandii. Będzie czas na pytania do gościa i oczywiście prezenty.  
O 16.00 na Stary Rynek zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami. Zapa-
limy światła na choince i pośpiewamy. Będzie także czas na pamiąt-
kowe zdjęcia z Mikołajem. 

Kolejnym spotkaniem mińskiej społeczności będzie Wigilia Miejska 
zaplanowana na 20 grudnia. Ponownie spotkamy się przy wspólnym 
stole, podzielimy opłatkiem i zaśpiewamy najpiękniejsze kolędy. 

W grudniowym wydaniu gazety podsumujemy nasze sukcesy i wy-
zwania mijającego roku. W styczniu natomiast przedstawimy stan przy-
gotowań do wielkiego jubileuszu miasta. 

Katarzyna Łaziuk
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo.

Jakość powietrza, szczegól-
nie wieczorami na obszarze osie-
dli domów jednorodzinnych, jest 
alarmująca. Pokazuje to, jak wie-
le jeszcze jest do zrobienia, m.in.  
w zakresie edukowania mieszkań-
ców, jak i motywowania do korzy-
stania z projektów dofinansowania 
wymiany kotłów. Jeszcze w tym 
sezonie grzewczym, po uzyskaniu BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

przez funkcjonariuszy niezbędnych 
certyfikatów, Straż Miejska zacznie 
używać drona, którym będziemy 
mogli zbadać, czego używają 
mieszkańcy do palenia w kotłach 
grzewczych. Pozwoli to na wycią-
ganie konsekwencji w stosunku do 
„trucicieli”. 

W naszym mieście zamontowa-
ne zostały czujniki jakości powietrza 
Airly, które odczytują w czasie rze-
czywistym parametry: PM1, PM2.5, 
PM10, temperaturę, ciśnienie i wil-
gotność, a niektóre również NO, 
O, SO₂ i CO w miejscu, w którym 
są zainstalowane. Na stronie inter-
netowej www.minsk-maz.pl w za-
kładce „Sprawdź jakość powietrza 
w Mińsku Mazowieckim” można 
zapoznać się z odczytami z tych 
czujników. Trwa realizacja projektu 
unijnego wymiany kotłów grzew-
czych przez mieszkańców. Wszyst-
kich Państwa zainteresowanych 
tym projektem, by z kotłów węglo-

Marcin Jakubowski

wych przejść na bardziej ekolo-
giczne, zachęcam do zapoznania 
się ze szczegółami w Wydziale Go-
spodarki Komunalnej UM. Walka ze 
smogiem to również nasadzenia 
drzew – na ul. Grzeszaka posadzi-
liśmy ich niedawno 133, a są to klo-
ny, sosny i graby.

Od kilku tygodni w Miejskim 
Domu Kultury trwa intensywny re-
mont polegający na dostosowaniu 
pomieszczeń i instalacji do przepi-
sów przeciwpożarowych. To kolej-
ny etap dostosowania zabytkowe-
go budynku do obowiązujących 
norm, dzięki czemu będziemy mo-
gli nadal cieszyć się organizowaną 
przez MDK kulturą na wysokim po-
ziomie.

MAPA POMIARU ZANIECZYSZCZENIA W MIEŚCIE
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Obchody 101. rocznicy odzyskania nie-
podległości miały w naszym mieście 
przebieg 2-dniowy. Rozpoczęliśmy 
świętowanie 10 listopada od pięknego 
koncertu „Mazowsze w sercu Wolnej 
Niepodległej”. Mazowiecki Teatr Mu-
zyczny, goszcząc w Miejskiej Szkole 
Artystycznej, zaprosił publiczność do 
wysłuchania najpiękniejszych, najbar-
dziej charakterystycznych i znaczących 
dla ostatnich 101 lat utworów polskiej 
literatury muzycznej. Przy pełnej sali 
oddaliśmy się emocjom przy podniosłej 
patriotycznej nucie.

11 listopada na Placu Stary Rynek, po 
Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny, 
przy asyście wojskowej, pocztów sztan-
darowych oraz z udziałem parlamentarzy-
stów i władz samorządowych kontynu-
owaliśmy obchody Święta Niepodległości. 
Uroczyste przemówienia, Apel Poległych 
oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem 
Niepodległości wprowadziły nas w kolej-
ny ważny moment – wspólne odśpiewanie 
przez mińszczan Hymnu Państwowego. 

Dalsza część dnia upłynęła w duchu 
piknikowej formy spędzenia czasu. Można 
było udać się na herbatkę do Piłsudskiego, 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

skosztować suchara Marszałka, czy zrobić 
sobie zdjęcie „z wąsem”. Najmłodsi mieli 
wiele radości z własnoręcznie tworzonych 
przypinek przy użyciu specjalnego urzą-
dzenia. Równolegle można było poznać 
Józefa Piłsudskiego z innej, niż podręcz-
nikowa, strony. Wystawa „Józef Piłsud-
ski – zwyczajnie niezwyczajny” pokazała 
nam Marszałka na fotografiach przedsta-
wiających go w różnych scenach z życia 
prywatnego. Dopełnieniem wystawy była 
ekspozycja prac uczniów mińskich szkół 
podstawowych pt. „Mój bohater”. 
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Obchody Święta Niepodległości za-
kończyliśmy wspólnym śpiewaniem pieśni 
legionowych w wyjątkowej scenerii willi dr. 
Jana Huberta. Wszystkim mieszkańcom, 
gościom serdecznie dziękujemy za wspól-
nie dzieloną radość z Niepodległej.

W zorganizowaniu obchodów  
101. rocznicy odzyskania niepodległości 
wsparcia udzielili:
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojsko-
wej w Mińsku Mazowieckim, 23. Baza 
Lotnictwa Taktycznego, Komenda Po-
wiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, 
Komenda Hufca ZHP „Mazowsze”, Or-
kiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki, 
Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski 
Dom Kultury, Muzeum Ziemi Mińskiej, 
Mińskie Towarzystwo Muzyczne, Fun-
dacja EBU, Międzyszkolna Inicjatywa 
Samorządowa, Miejska Szkoła Arty-
styczna, Towarzystwo Pamięci 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich, Związek Piłsudczy-
ków RP TPJP Okręg Wschodnio-Mazo-
wiecki. Mszę świetą koncelebrowaną  
w intencji Ojczyzny odprawiono w ko-
ściele pw. NNMP. 

red. fot. z arch. UM MM

Święto
 niepodległości

LISTO
PA

D
A11
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W piątek, 8 listopada, na terenie jedno-
stek Żandarmerii Wojskowej w Mińsku 
Mazowieckim miały miejsce uroczy-
ste obchody 100. rocznicy powstania 
Związku Inwalidów Wojennych RP oraz 
10. rocznicy odsłonięcia pomnika ZIW. 

Uroczystość, która odbyła się w asy-
ście kompanii honorowej oraz pocztów 
sztandarowych, uświetnili swoją obec-
nością, m.in. posłanka Kamila Gasiuk-
-Pihowicz, poseł Czesław Mroczek, 
przedstawiciel posłanki Teresy Wargoc-
kiej Kamil Wichrowski, burmistrz Miń-
ska Mazowieckiego Marcin Jakubowski,  
sekretarz Gminy Mińsk Mazowiecki  
Jolanta Damasiewicz, burmistrz Kałuszy-
na Arkadiusz Czyżewski, reprezentujący 
Starostę Mińskiego Przewodniczące-
go Powiatowej Rady ds. Kombatantów  
Tomasz Górny, Radni Miasta Mińsk Ma-
zowiecki oraz Powiatu Mińskiego, Ko-
mendant Oddziału Specjalnego Żandar-
merii Wojskowej  płk Tomasz Szoplik,  
Komendant Centrum Szkolenia Żandar-
merii Wojskowej płk Sławomir Niemirka, 
Zastępca Dowódcy 23. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego ppłk Marek Heller, Komen-
datnt Straży Miejskiej Anna Kwiatkowska, 
prezes zarządu oddziału ZIW Józef Jedy-
nak oraz członkowie Związku, proboszcz 
parafii pw. św. Michała Archanioła ks. płk 
Adam Prus, prezes Zarządu Banku Spół-
dzielczego w Mińsku Mazowieckim Jacek 
Lipiec oraz przedstawiciele miejskich jed-
nostek i stowarzyszeń.

Referat okolicznościowy wygłosił Jó-
zef Jedynak, przedstawiając zarys 100 lat 
Związku Inwalidów Wojennych. Inwalidzi 
wojenni stanowili dramatyczne polskie 
pokłosie prowadzonych walk, zwracali 
uwagę na swój los w dawnej Rzeczy-
pospolitej, a następnie po kolejnych po-
wstaniach narodowych. Coraz liczniej do 
żołnierzy dołączały osoby represjonowa-
ne oraz członkowie rodzin ofiar wojen-
nych. Problemy te nabrały na znaczeniu 
w okresie I wojny światowej. To w czasie 
je trwania, w 1917 r., powstały pierwsze 
polskie związki inwalidów wojennych  
w galicyjskim Krakowie. Po nich zawiązy-
wały się kolejne, a Zjazd zjednoczeniowy 
odbył się między 12 a 17 kwietnia 1919 r. 
w Warszawie.

Związek obejmował inwalidów wo-
jennych ze wszystkich ziem polskich i z 
różnych armii, w tym legionistów Józefa 
Piłsudskiego, żołnierzy wojny polsko-rosyj-
skiej (bolszewickiej)  1919-1920, powstań 
śląskich i wielkopolskiego. Zrzeszano 
również wdowy po poległych żołnierzach  
i zmarłych inwalidów wojennych, a pomo-
cy udzielano także sierotom. 

W ostatnich latach przed wybuchem 
II wojny światowej nasilono w Związku 
działalność socjalną i kulturalną, ściślej 
współdziałano z Wojskiem Polskim, moc-
niej promowano postawy patriotyczne 
wśród młodego pokolenia. Związek In-
walidów Wojennych RP działał również 
w okresie okupacji, zarówno legalnie w 
kraju i na emigracji, jak i w strukturach 
podziemnych. Za taką postawę wielu in-
walidów wojennych doznało nowych cier-

pień, przybywało rannych żołnierzy oraz 
partyzantów, osób represjonowanych. 
Priorytetem było zapewnienie im pomocy 
finansowej i materialnej oraz opieki zdro-
wotnej, co częściowo umożliwiały realia 
okupacyjne. Po przejściu frontu odradzały 
się struktury ZIW RP i powstawały nowe 
na Ziemiach Odzyskanych. Okazało się 
jednak, że władze komunistyczne nie za-
mierzały tolerować silnej organizacji, któ-
ra broniła się przed centralizacją, chcia-
ła zachować przedwojenne programy. 
Stopniowo ograniczono samodzielność 
instancji związkowych, wprowadzano do 
nich aktyw partyjny, oficerów politycz-
nych. Doprowadzało to do zaprzestania 
w końcu 1950 r. działalności, co bardzo 
boleśnie odczuli członkowie rzeczywiści 
i osoby podopieczne. Gdy tylko osła-
bły rygory doby stalinizmu, ZIW wznowił 
w 1956 r. działania. Nie odzyskał jednak 
dawnego majątku. 

Uroczystość 100. rocznicy powstania 
ZIW oraz 10. rocznicy odsłonięcia pomni-
ka była doskonałą okazją do uhonorowa-
nia odznaczeniami osób i instytucji wspie-
rających działania Związku. Wręczenia 
dokonał Józef Jedynak, a otrzymali je: 
Sztandar Centrum Szkolenia Żandarmerii 
Wojskowej (Odznaczenie Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego), poseł Czesław Mro-
czek (Odznaczenie Marszałka Józefa 
Piłsudskiego), Muzeum Ziemi Mińskiej 
(Odznaczenie Marszałka Józefa Piłsud-
skiego), Elżbieta Dunajewska (Odznacze-
nie Marszałka Józefa Piłsudskiego), Jacek 
Lipiec (Odznaczenie Marszałka Józefa 
Piłsudskiego), płk Tomasz Szoplik (Krzyż 
100 lat Powstania Związku Inwalidów Wo-
jennych RP). 

List gratulacyjny z okazji 100. rocznicy 
powstania ZIW RP przygotował burmistrz 

Marcin Jakubowski, który wraz Katarzyną 
Łaziuk wręczył go następującym osobom: 
prezesowi Zarządu WIZ Okręgu Warsza-
wa Henrykowi Skubiszewskiemu, preze-
sowi Zarządu ZIW Oddziału Mińsk Mazo-
wiecki Józefowi Jedynakowi, członkom 
Zarządu ZIW w Mińsku mazowieckim: 
Damianowi Jarząbkowi, Markowi Lubo-
wieckiemu i Wiktorowi Tobiaszowi oraz 
podopiecznym mińskiego ZIW aktywnie 
włączającym się w działalność Oddziału: 
Jadwidze Sztorc i Irenie Wasilonek. Wójt 
Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni J. Pie-
choski przygotował okolicznościowe po-
dziękowania dla mińskiego Oddziału ZIW, 
a prezes Józef Jedynak przyjął je z rąk 
sekretarz Jolanty Damasiewicz.

Uroczystości rocznicowe zakończyło 
złożenie przez gości wiązanek pod po-
mnikiem ZIW.

red. fot. z arch. UM MM

100 lat Związku Inwalidów Wojennych
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Rada Seniorów uczciła Niepodległą

Przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów 
wzięli udział w obchodach 101. rocznicy 
odzyskania niepodległości. Uroczystości  
miały w naszym mieście przebieg 2-dniowy. 

Rozpoczęliśmy świętowanie 10 listo-
pada od pięknego koncertu „Mazowsze  
w sercu Wolnej Niepodległej”. 11 listopada na 
Placu Stary Rynek uroczyste przemówienia, 

Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod 
Pomnikiem Niepodległości wprowadziły nas 
do wspólnego odśpiewania przez mińszczan 
Hymnu Państwowego. Dalsza część dnia 
upłynęła w duchu piknikowej formy spędze-
nia czasu. Można było udać się na herbatkę 
do Piłsudskiego, skosztować suchara Mar-
szałka, czy zrobić sobie zdjęcie „z wąsem”. 
Najmłodsi mieli wiele radości z własnoręcznie 
tworzonych przypinek przy użyciu specjal-
nego urządzenia. Równolegle można było 
poznać Józefa Piłsudskiego z innej, niż pod-
ręcznikowa, strony. Wystawa „Józef Piłsud-
ski – zwyczajnie niezwyczajny” pokazała nam 
Marszałka na fotografiach przedstawiających 
go w różnych scenach z życia prywatne-
go. Dopełnieniem wystawy była ekspozycja 
prac uczniów mińskich szkół podstawowych  
pt. „Mój bohater”.

red., fot. z arch. UM MM

29 października br. osiem par małżeń-
skich obchodziło jubileusz 50-lecia po-
życia małżeńskiego. Wśród dostojnych 
jubilatów znalazły się także dwie pary, 
które przeżyły ze sobą znacznie dłużej, 
bo 60 i 65 lat. 

Z tej okazji małżonkowie otrzymali „Me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznane przez Prezydenta RP, które 
wręczył Krzysztof Michalik, zastępca 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Podczas ceremonii zorganizowanej  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miń-
sku Mazowieckim  nie zabrakło wspólnej 
zabawy przy dźwiękach muzyki zespołu 
„Safari” oraz życzeń zdrowia i wszelkiej 
pomyślności na dalsze wspólne lata. 

Medale otrzymali: 
Elżbieta i Zygmunt Leszczyńscy
Janina i Tadeusz Młynek
Barbara i Kazimierz Kozieł
Anna i Jan Deczewscy
Danuta i Franciszek Christoph
Marianna i Józef Bajszczak
Emilia i Marian Reda
Wanda i Jan Mazurek

ZŁOTE GODY

Pamiątkowe dyplomy otrzymali: 
Halina i Wojciech Sławińscy, 
60-lecie (diamentowe gody)
Bogusława i Stanisław Kaszuba, 
65-lecie (żelazne gody)

USC, fot z arch. UM MM
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Inwestycje zakończone w 2019 r.

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

W czerwcu 2019 r. zakończono robo-
ty budowlane związane z rozbudową 
ulicy Osiedlowej. Inwestycja realizo-
wana była w okresie dwuletnim 2018-
2019. Wykonawcą robót wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczonego 
był  Mirosław Krysiuk, Roboty Drogo-
we i Brukarskie, ul. Konstytucji 3 Maja 
2 lok. 103, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

W ramach inwestycji wybudowano  
jezdnię o szerokości 5,0 m  wraz z po-

boczami, chodnik o szerokości od 2,0 
m lokalnie zawężony do 1,5 m, zjazdy 
publiczne i indywidualne, pętlę auto-
busową oraz sieć kanalizacji deszczo-
wej  wraz z wylotem do rzeki Srebrna.  

Budowa sieci kanalizacji deszczowej  
w tej inwestycji  zrealizowana została  
w ramach projektu pn. "Rozbudowa sys-
temu gospodarowania wodami opado-
wymi w Mińsku Mazowieckim - I etap". 
Miasto otrzymało dofinansowanie w wy-

sokości 2 234 605 zł z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian 
klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwięk-
szeniem odporności na klęski żywiołowe,  
w szczególności katastrofy naturalne 
oraz monitoring środowiska, typ projek-
tu 2.1.5 Systemy gospodarowania wo-
dami opadowymi na terenach miejskich.

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM
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Budowa ulicy Janka Paruzela

Budowa ul. Zofii Kalinowskiej
Roboty budowlane realizowane były  
od sierpnia do października 2019 r. Wy-
konawcą robót był Zarząd Dróg Miej-
skich Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 7, 
05-300 Mińsk Mazowiecki.

W 2018 roku w ramach inicjatywy lokal-
nej mieszkańców opracowany został  
projekt budowlany budowy ulicy Janka 
Paruzela. W listopadzie 2018 r. Miasto 
uzyskało pozwolenie na budowę drogi. 

W pierwszej połowie 2019 r. przepro-
wadzono przetarg nieograniczony i wy-
łoniono wykonawcę robót budowlanych 
Mirosława Krysiuka, Roboty Drogowe  

i Brukarskie, ul. Konstytucji 3 Maja 2  
lok. 103, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Roboty budowlane rozpoczęto w lipcu,  
a zakończono w październiku 2019 r. 

W ramach inwestycji wykonana została 
kanalizacja deszczowa oraz utwardzona 
nawierzchnia drogi i chodników z kostki 
brukowej. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
517 053,55 zł. Budowa kanalizacji desz-
czowej ul. Paruzela realizowana była  
w ramach projektu pn. „Rozbudowa 
systemu gospodarowania wodami opa-
dowymi w Mińsku Mazowieckim I etap”.

Miasto otrzymało dofinansowanie w wy-
sokości 130 674,38 zł.

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM

 W ramach inwestycji wykonano utwar-
dzoną nawierzchnię drogi z kostki bru-
kowej oraz odwodnienie. Wykonanie 
kanalizacji deszczowej zostało dofi-
nansowane w kwocie 90 844, 86 zł  

w ramach projektu pn. „Rozbudowa  
systemu gospodarowania wodami opa-
dowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM
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W styczniu 2019 r. zlecono projektan-
towi Jerzemu Gałązce z Grodziska 
opracowanie projektu budowlanego 
budowy oświetlenia ulicznego w ulicy  
płk. Mariana Skrzyneckiego. 

W marcu 2019 r. zakończono prace pro-
jektowe i zgłoszono zamiar wykonania 
robót budowlanych niewymagających  
pozwolenia na budowę.

W drodze przeprowadzonego postępo-
wania o wartości poniżej 30 000 euro 
wyłoniono wykonawcę robót Macieja 
Dębińskiego Instalatorstwo Elektryczne 
z Gamratki, który do 30.09.2019 r. wybu-
dował elektroenergetyczną linię kablową 
o długości 484 mb z 13 słupami oświe-
tleniowymi  i oprawami LED.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
74 275,67 zł.

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM

Budowa 
oświetlenia
ulicznego 
w ul. Skrzyneckiego

Nowoczesna pracownia informatyczna w „Mechaniku”
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowiec-
kim realizuje Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych  
i Językowych przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego  
oraz Powiatu Mińskiego.

Ideą programu jest podnoszenie ja-
kości i dostępności kształcenia poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych technolo-
gii w oświacie, pomoc w rozwoju nowo-
czesnej infrastruktury teleinformatycznej 
jednostek oświatowych oraz zwiększe-
nie dostępu do nowoczesnego oprogra-
mowania.

W związku z realizacją programu   
w środę, 6 listopada, została otwarta 
pracownia informatyczna składająca się 
z nowoczesnych jednostek komputero-
wych Apple iMac z tabletami graficznymi,  
z oprogramowaniem oraz urządzeniami 
peryferyjnymi. 

oprac. na podst. mat. ZSZ nr 2
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Szkoła Podstawowa nr 6 przyłączyła 
się do akcji Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej „Szkoła Pamięta”. 

W ostatnich dniach października 
uczniowie odwiedzili mińskie miejsca 
pamięci narodowej. Zapalili znicze pod 
pomnikami, przy tablicach upamiętnia-
jących bohaterów naszej wolności – lu-
dzi walczących za niepodległą ojczyznę. 
Była to okazja do refleksji nad ceną na-
szej wolności i niepodległości oraz od-
dania hołdu bohaterom, którzy oddawali 
za Polskę często bardzo młode życie,  
a także zgłębienia ich historii.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Oprac. na podst. mat. z Sp nr 6

Szkoła Podstawowa nr 6 pamięta

Październik w Szkole Podstawowej  
nr 6 był miesiącem treningu logicznego 
myślenia oraz doskonalenia rachun-
ków pamięciowych. 

Po raz pierwszy odbył się nasz 
„Szkolny konkurs sudoku”, który cie-
szył się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów, począwszy od klas „Zero”, aż 
do klas ósmych. Uczestnicy z zapałem 
przygotowywali się do konkurencji, roz-
wiązując łamigłówki na zajęciach dodat-
kowych, przerwach międzylekcyjnych 
oraz samodzielnie w domu. Cieszymy 
się, że młodzież od najmłodszych lat lubi 
rozwiązywać tę szczególną łamigłówkę, 
która kształtuje i usprawnia logiczne my-
ślenie, kojarzenie oraz postrzeganie. 

W tym roku kolejny raz zaangażowa-
liśmy się w obchody Międzynarodowego 
Dnia Tabliczki Mnożenia, który odbył się 
4 października. W tym dniu młodzi eks-
perci z klas piątych i ósmych przepy-
tywali młodszych uczniów. Odwiedzali 
sale lekcyjne, a także spacerowali kory-
tarzami szkolnymi w czasie przerw, zada-
jąc pytania z tabliczki mnożenia. Chętni 
uczniowie losowali karty z przykładami  
i musieli na nie poprawnie odpowiedzieć, 
aby otrzymać słodką nagrodę. Na kory-
tarzach szkolnych porozwieszane zostały 
zabawne rymowanki dotyczące trud-
niejszych do zapamiętania przykładów, 
a także przykłady do szybkiej powtórki 
przed przystąpieniem do odpowiedzi.

Oprac. na podst. mat. z Sp nr 6 

Matematyczna „Szóstka”

Przedszkolaki z PM 6 dla Niepodległej
W ramach obchodów Święta Niepod-
ległości oraz wieloletniej współpracy 
Przedszkola Miejskiego nr 6 z Mińskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku grupa V 
„Starszaki” przygotowała uroczystą aka-
demię, którą 7 listopada dzieci przedsta-
wiły w Miejskiej Szkole Artystycznej. 

Pięciolatki, przygotowane przez  
Jolantę Parol i Teresę Wielmowiec  
z akompaniamentem muzycznym Kata-
rzyny Łuszczyk, słowem i piosenką od-
dały szacunek symbolom narodowym: 
recytując wiersze i śpiewając piosenki  
o treściach patriotycznych.  Występ uta-
lentowanych przedszkolaków nagrodzo-
ny został zasłużonymi gromkimi brawami. 

Oprac. na podst. mat. 
Teresy Wielmowiec, Marleny Łukasiak
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Srebrna sztafeta z Kopernika

Najbardziej spektakularnym suk-
cesem było drugie miejsce w Mi-
strzostwach Polski wywalczone przez 
starszych chłopców po raz pierwszy  
w historii SZS.  Odbyły się 29 paździer-
nika w Olszynie na Dolnym Śląsku.  
Zanim biegacze z „Kopernika” stanęli na 
starcie, zwyciężyli w zawodach powiato-
wych  w Mińsku Mazowieckim, regional-
nych - zorganizowanych  nad siedleckim 
zalewem Muchawka oraz wojewódzkich, 
które również odbyły się w Siedlcach.  
W Olszynie walczyli z trzynastoma inny-
mi zespołami. Lepsi od nich okazali się 
tylko uczniowie Szkoły Podstawowej  
z Opalenicy w Wielkopolsce.                            

„Srebrną” drużynę stworzyli: Kamil 
Gańko, Dawid Kwiatkowski, Bartosz 
Sekular, Bartosz Jeruzalski, Bartosz 
Szczęsny, Filip Gruba, Michał Woś, 
Damian Fijałek, Jakub Makos, Aleksan-
der Dzięcielski  i zawodnik rezerwowy  
Jakub Prokop. Do zawodów przygotowali 
ich: Grzegorz Cyran, Robert Gójski oraz  
Robert Stelmach.

                                                                                                   
oprac. na podst. mat. szkoły, fot. z arch. SP nr 1

26 października w  Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika odbyła się 
uroczystość ślubowania i pasowania 
na uczniów dzieci z klas pierwszych. 
Małych bohaterów, ich rodziców oraz 
zaproszonych gości powitał dyrektor 
Tomasz Ciechański.

Z pomocą starszych koleżanek i ko-
legów, pod czujnym okiem wychowaw-
czyń: Ewy Zagórskiej (klasa IA), Beaty 
Sasin - Kielczyk (klasa IB), Mirosławy 
Matak (klasa IC) oraz  Iwony Glinki (klasa 
ID) - dzieci pokazały to, czego nauczyły 
się od początku roku szkolnego. Ich wy-
stępy  zostały wysoko ocenione przez 
jurorów. Wszyscy zgodnie stwierdzili,  

W Koperniku pasowano pierwszaków na uczniów
że  pierwszoklasiści zasłużyli na przyjęcie 
do społeczności szkolnej.

W niezwykle podniosłej atmosferze 
przed sztandarem ślubowali być dobrymi 
Polakami, godnie reprezentować swoją 
szkołę, swym zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczycielom. Po 
ślubowaniu dyrektor dokonał symbolicz-
nego pasowania, dotykając ramienia każ-

dego ucznia wielkim ołówkiem. Na ko-
niec pełnego wrażeń dnia, dyrektor Ewa 
Żak wręczyła pierwszakom pamiątkowe 
dyplomy i ufundowane przez Radę Ro-
dziców upominki, zapraszając wspólnie  
z dyrektorem na pyszną grochówkę  
i słodki poczęstunek. 

oprac. na podst. mat. szkoły, fot. z arch. SP nr 1

Początek roku szkolnego obfitował w sukcesy sportowców ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w sztafetowych biegach przełajowych. We wszystkich zawodach, zarów-
no młodsi, jak i starsi reprezentanci zajmowali czołowe miejsca. 
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Ekologicznie i konkursowo 
25 października w Szkole Podstawowej 
nr 1 zorganizowano IX Powiatowy Kon-
kurs Przyrodniczo-Ekologiczny „EKO-
ŻACZEK”. Patronat nad konkursem ob-
jął Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki, 
którego na wydarzeniu reprezentowała 
Katarzyna Łaziuk, kierownik Wydzia-
łu Promocji, Kultury i Sportu. W imieniu 
drugiego patrona, Nadleśnictwa Mińsk 
Mazowiecki, z uczniami spotkał się Ja-
cek Wąsowski.

W turnieju wiedzy wzięli udział  przed-
stawiciele 14 szkół. Musieli oni wykazać 
się wiedzą o Białowieskim Parku Naro-
dowym oraz znajomością zagadnień do-
tyczących ochrony przyrody i ekologii. 
Pytania konkursowe nie należały do naj-
łatwiejszych, ale uczestnicy świetnie sobie  
z nimi poradzili.
1. miejsce zajęła uczennica SP w Żakowie 
- Julia Jarzębska,
2. miejsce zajęła uczennica SP w Wielgolesie 
-  Wiktoria Wieczorek,
3. miejsce zajęła uczennica SP w Dobrem
 -  Natalii Nowak.
Wyróżnienie przyznano Franciszkowi Korszli, 
uczniowi SP nr  4 w Sulejówku. 

Na konkurs plastyczny „Jestem przyja-
cielem przyrody” nadesłano 88 prac uczniów  
z klas 4-8.

W tej grupie wiekowej pierwszą nagro-
dę otrzymała Ewelina Sikorska ze SP nr 3  
w Sulejówku, drugą - Martyna Nowak z SP  
w Górkach, a trzecią - Wiktoria Szostak zSP 
w Żakowie oraz Kinga Chróścicka ze SP nr 1  
w Mińsku Mazowieckim.

Wyróżnienia zdobyły: Julia Parol z SP  
w Jakubowie, Maria Stanikowska z SP   
w Jeruzalu oraz Amelia Czerepińska z SP  
w Dobrem.
Uczniowie klas 1-3 nadesłali 39 prac. 
1. miejsce przyznano Barbarze Wasilonek z SP 
nr 1 w Mińsku Mazowieckim,

2. miejsce zdobyli Dawid Parol z SP  
w Jakubowie i Bartosz Słubik z SP nr 1  
w Mińsku Maz.,
3. miejsce zajęli: Maja Sawicka z SP  
w Dobrem i Mikołaj Jackiewicz z PSSP  
w Mińsku Mazowieckim. 

Organizatorkami konkursu były B. Polkow-
ska, M. Chodorek i H. Gajowniczek. Opra-
wą plastyczną zajęła się Anna Sadurska.

oprac. na podst. mat. szkoły, fot. z arch. SP nr 1

Od bardzo dawna wiadomo, że klu-
czem do dziecięcych serc są uwielbiane 
przez najmłodszych bajki. Dzięki zawar-
tej w ich treściach magii dziecko może 
przenieść się do wymarzonego świata  
i doświadczyć mnóstwo fantastycznych 
przygód. 

Jako skarbnica wartości moralnych 
bajka uczy dzieci pozytywnych postaw 
oraz zachowań. Kształtuje u dzieci ob-
raz świata, dostarcza wiedzy na temat 
samego siebie oraz otaczających ludzi. 
Bohaterowie bajek doczekali się  swojego 
święta. Na całym świecie Dzień Postaci  
z Bajek obchodzony jest 5 listopada. War-
to wspomnieć, że nie jest to jednak data 
przypadkowa, gdyż ten dzień jest jed-
nocześnie dniem urodzin jednego z naj-
większych producentów bajek dla dzieci 
- Walta Disney’a. Chcąc uczcić to jakże 
ważne dla najmłodszych święto, przed-
szkolaki z „Tęczowej Doliny” wzięły udział 
w bajkowym spotkaniu. Podczas zabawy 
dzieci miały okazję zaprezentować się  
w elementach stroju swojego ulubionego 
bohatera, rozwiązywać zagadki dotyczą-
ce bajkowych postaci, czy też bawić się 
przy bajkowych utworach muzycznych. 
Największą jednak atrakcją było pojawie-

nie się Chase’a z bajki „Psi Patrol” oraz 
znanej wszystkim pszczółki Mai. Radości 
nie było końca, a uśmiech nie schodził  
z dziecięcych twarzy. Na przedszkolnych 
tablicach przy salach ukazały się bajkowe 
przygody naszych ulubionych bohaterów, 
które można było podziwiać przez cały 
tydzień.

Postaci z bajek w przedszkolu
Międzynarodowy 
Dzień Postaci 
z Bajek jest dosko-
nałą okazją do rozwijania zaintere-
sowań czytelniczych wśród dzieci, 
ale także do wyśmienitej zabawy.

oprac. na podst. mat. Joanny Barańskiej
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Pierwszaki „Piątki” już po ślubowaniu

   AKTUALNOŚCI

22 października w SP nr 5 odbyła  
się uroczystość ślubowania uczniów 
klas pierwszych. To bardzo ważne wy-
darzenie nie tylko dla najmłodszych, ale 
również dla ich rodziców. 

Wśród zaproszonych gości powita-
no: burmistrza Marcina Jakubowskiego, 
przewodniczącego Rady Rodziców Mi-
chała Purgała, prezesa zarządu „Sto-
warzyszenia Na Piątkę” Dariusza Świę-
tochowskiego, nauczycieli i rodziców 
uczniów klas pierwszych.

31 października uczniowie klas VII i VIII 
Szkoły Podstawowej nr 5 wzięli udział w 
warsztatach profilaktycznych pt. „Do-
póki masz wybór”. Prowadzącym był  
Piotr Nagiel, terapeuta osób uzależnio-
nych od alkoholu i narkotyków.

 Jest to również kompozytor, autor tek-
stów oraz wokalista na co dzień współpra-
cujący z wielkimi gwiazdami polskiej sceny 
muzycznej, idolami młodzieży. Opowiadał 
wzruszające historie, min. o samobójstwie 
młodej dziewczyny, która została upoko-
rzona przed koleżankami i kolegami z kla-
sy. Brak reakcji otoczenia spowodował,  
iż nastolatka pozostawiona sama w obliczu 
wielkiego poniżenia odebrała sobie życie. 
Autorzy spotkania przede wszystkim chcieli 
uświadomić uczniom, iż mają wybór i sami 
muszą podjąć decyzję co do swojego postę-
powania z alkoholem, narkotykami i dopala-
czami. Przedstawiali rozpaczliwe przykłady, 
jak używki niszczą ciało i duszę młodego 
człowieka, nie pozostawiając szans na do-
rosłość. Padały tytuły filmów dokumental-

Dopóki masz wybór 
nych obrazujących życie uzależnionych i ich 
powolny upadek. Opowiadano też o nielicz-
nych przypadkach podjęcia heroicznej walki  
z nałogiem zakończone sukcesem. 

Wszystkich zebranych w pięknie ude-
korowanej sali gimnastycznej powitała 
dyrektor Ewa Szczerba. Aktu pasowania 
kolorowym ołówkiem dokonali burmistrz 
Marcin Jakubowski oraz dyrektor Ewa 
Szczerba. Tym samym pierwszokla-
siści zostali włączeni do społeczności 
uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 5  
w Mińsku Mazowieckim. Najmłodsi otrzy-
mali prezenty od burmistrza, legitymacje 
szkolne i słodycze od dyrekcji szkoły.

Po powitaniu przez drugoklasistów 
pierwszaki zaprezentowały występ arty-

styczny i udowodniły, że zdały egzamin 
na ucznia. Uroczystość uświetnił wy-
stęp gimnastyczek perfekcyjnie przygo-
towanych przez Małgorzatę Pyszel. Po 
zakończonej części oficjalnej wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni do klas na 
słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców.

Pierwszoklasistom życzymy wielu 
sukcesów w nauce!

SP nr 5, fot. z arch szkoły

SP nr 5, fot. z arch szkoły
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W dniach 1-3 listopada trwała XVIII Społecz-
na Kwesta na Rzecz Ratowania Zabytkowych 
Nagrobków znajdujących się na cmentarzu 
parafialnym w Mińsku Mazowieckim. Orga-
nizowane od 2001 roku przedsięwzięcie po-
zwoliło dotychczas zebrać środki finansowe, 
które posłużyły do uratowania od zniszczenia 
około trzydziestu, uznawanych za zabytko-
we, nagrobków i płyt cmentarnych. Warto 
podkreślić, że inicjatorką przeprowadzenia  
w Mińsku Mazowieckim tego przedsięwzięcia 
była wieloletnia polonistka w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej 
oraz członek honorowy Towarzystwa Przyja-
ciół Mińska Mazowieckiego Elżbieta Janke. 
 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy im-
ponującą listę odnowionych, odrestaurowa-
nych lub odbudowanych historycznych obiek-
tów uzupełniły miejsca wiecznego spoczynku 
księży Józefa Dziąga i Józefa Bakalarczyka, 
Antoniego Dybowskiego oraz rodziny Olsza-
mowskich. Zrealizowanie tego zadania w zna-
czący sposób ułatwiły środki zebrane w czasie 
cmentarnych kwest mających miejsce w latach 
2017 – 2018.  Realizacja trzydniowego przed-
sięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie na-
stąpiło zaangażowanie wielu osób. Wśród nich 
ważną rolę odegrali kwestarze. Ich grono utwo-
rzyli: Ewa Borkowska, Paulina Chłopik, Alicja 
Cichoń, Kamila Gasiuk – Pihowicz, Małgorzata 
Gierdal, Krystyna Kielak, Lilla Kłos, Iwona Kra-
suska, Gabriela Kurowska, Anna Kwiatkowska, 
Ewelina Paczkowska, Ewa Pszczółkowska, 
Aleksandra Przedlacka, Małgorzata Przybysz, 
Barbara Reda, Elżbieta Rozparzyńska, Kalina 
Starzyńska, Ewa Wocial, Iwona Zielińska, Se-
bastian Chłopik, Mariusz Dzienio, Robert Ga-
łązka, Jerzy Gryz, Zbigniew Grzesiak, Marcin 
Jakubowski, Janusz Kuligowski, Łukasz Lipiń-
ski, Marek Łodyga, Jan Maguza, Jerzy Mróz, 
Piotr Nowicki, Waldemar Piekarski, Andrzej 
Plichta, Daniel Skarżyński, Robert Smuga, Piotr 
Wojdyga, Stanisław Woźnica, Grzegorz Wyszo-
grodzki i Mariusz Żyła. Ich wsparcie udzielone 
kweście oraz hojność osób wrzucających datki 
do charakterystycznych białych puszek po-
zwoliły w tym roku zebrać TPMM kwotę wyno-
szącą 16 793 zł. Każdy z darczyńców otrzymał 
czterostronicowy folder poświęcony tegorocz-
nej akcji. Poza podsumowaniem dotychcza-
sowych jej odsłon znalazło się w nim miejsce 
na informacje poświęcone osobom, których 
pomniki nagrobne zostały uratowane od postę-
pującego niszczenia. – Ważnym punktem na 
mapie historycznej cmentarza jest grób Rodzi-
ny Olszamowskich. Spoczywają w nim Janina 
(z domu Radłowska) i Bolesław Olszamowscy, 
Mieczysław Olszamowski i adiutant Józefa Pił-
sudskiego rotmistrz Janusz Olszamowski. Dom 
państwa Olszamowskich w Petersburgu był 
ostoją polskości w trudnych czasach trwającej 
przeszło od wieku niewoli narodowej. Kultywo-
wano w nim tradycje patriotyczne, a zwłaszcza 
religijne wyznania rzymskokatolickiego, na co 
kładziono szczególny nacisk przy wychowywa-
niu młodego pokolenia – czytamy w publikacji. 
Co ciekawe, niektórym kwestarzom było dane 
w czasie zbiórki spotkać się z potomkiem Ro-

dziny Olszamowskich. Na mińskomazowiec-
ki cmentarz przybył on zza „wielkiej wody”  
na wieść o tragicznym stanie, w jakim znajdo-
wało się miejsce pochówku bliskich mu osób. 
Na miejscu czekała na niego jednak piękna nie-
spodzianka w postaci odnowionego rodzinne-
go grobu. Zasługę we wzbudzeniu wzruszenia 
u gościa z Ameryki należy przypisać wszystkim 
osobom zaangażowanym w kwestę. 

Wszystkie osoby pragnące wesprzeć 
przedsięwzięcie Towarzystwo Przyjaciół Miń-
ska Mazowieckiego uprzejmie informuje,  
że istnieje także możliwość przekazania środ-
ków finansowych na ratowanie zabytkowych 
nagrobków poprzez wpłatę pieniędzy na kon-
to bankowe TPMM: 75 9226 0005 0000 1560 
2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać  
„na ratowanie zabytkowych nagrobków”. 
TPMM składa podziękowania dla młodzieży 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła 
II w Mińsku Mazowieckim oraz 7 – 19 
Hufca Pracy, która corocznie jesie-
nią przeprowadza akcję sprzą-
tania zabytkowych nagrobków 

znajdujących się na cmentarzu parafialnym  
w Mińsku Mazowieckim. Wyrazy wdzięczności 
należą się również proboszczowi parafii Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku 
Mazowieckim księdzu Jerzemu Mackiewiczo-
wi, który pomaga przy organizacji akcji i póź-
niejszych pracach konserwatorskich. Osobne 
słowa uznania należą się Renacie i Zenono-
wi Hawrylukom oraz ich współpracownikom  
za aktywne wspieranie przygotowań do kwe-
starskiego przedsięwzięcia TPMM. Za wielo-
letne pomaganie przy realizacji akcji stowarzy-
szenie dziękuje również Sylwestrowi Dźwigale  
i pracownikom firmy „Bramex”, Andrzejowi 
Plichcie, firmie Akupd Sp.j. A.M.P. Królak, Mar-
kowi Łodydze i Magdalenie Dobosz z firmy na-
szeslubne.pl, firmie Cartpoland i jej właścicielowi 
Maciejowi Twardowskiemu, Agencji Reklamo-
wej czyzkowski.net i jej właścicielowi Roberto-
wi Czyżkowskiemu, firmie Usługi Cmentarne  

i Ślusarskie Zbigniewa Maciocha. 

Oprac. na podst. mat. Tomasza Adamczaka
      

Osiemnasty raz kwestowano 
na rzecz zabytkowych nagrobków
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Wystawa „Droga ikony – droga spo-
tkania” została otwarta 10 listopada 
wernisażem w Muzeum Ziemi Mińskiej. 

Licznie przybyli goście mogli oglądać 
prace środowiska ikonopisarskiego Dro-
ga Ikony – Pracownia Działań Twórczych 
skupiającego kilkudziesięciu twórców 
z całej Polski, w tym z naszego miasta, 
wokół dwóch głównych ośrodków w Po-

znaniu i Warszawie. Podczas wernisażu 
wystąpił zespół wokalny działający przy 
Centrum Kultury Prawosławnej w War-
szawie, którego dyrygentem jest Karion 
Szeszko. 

Twórczość środowiska Droga Ikony 
charakteryzuje się nie tylko zgłębianiem 
i kreatywnym rozwijaniem przedstawień 
ikonograficznych, ale także wiernością 
technologii warsztatowej właściwej pra-

11 listopada zaśpiewaliśmy dla Legionów

cy ikonopisarza. Twórcy dzielą się swo-
im doświadczeniem ikony i jej warsztatu, 
czyli ikonopisaniem, jako ścieżką roz-
woju osobistego w oparciu o tradycję 
sztuki i duchowości chrześcijańskiej.  
Na wystawie oprócz bogatej kolekcji 
ikon można zobaczyć warsztat twórcy 
oraz etapy pracy powstawania ikony. 
Wystawa potrwa do 31 grudnia. 

„Droga ikony – droga spotkania”

Koncert „Wolna i Niepodległa” oraz 
wspólne śpiewanie pieśni legionowych 
były częścią obchodów Święta Niepod-
ległości w Mińsku Mazowieckim. 

Koncert w wykonaniu Adama Sy-
chowskiego na fortepianie oraz woka-
listów Emilli Klimczak i Roberta Cieśli 

wzruszył publiczność momentami do 
łez. Artyści porwali wszystkich obecnych 
do wspólnego śpiewania i przeżywania 
Święta Niepodległości w wyjątkowym 
otoczeniu malarstwa i pamiątek związa-
nych z walczącymi o wolność ułanami. 
Wśród utworów znalazły się takie tytuły 
jak: „Pierwsza kadrowa” , „Przybyli uła-

ni pod okienko”, „O mój rozmarynie”, 
„Pieśń o wodzu miłym”, czy melodia  
z filmu „Polskie drogi”.

MZM. fot. z arch. muzeum
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W pierwszych dniach września 1939 
roku w mińskich koszarach, po odej-
ściu 7. Pułku Ułanów Lubelskich, zo-
stał zorganizowany Ośrodek Zapasowy  
Artylerii Konnej nr 1. Jego zadaniem 
było tworzenie uzupełnień z napływają-
cych żołnierzy rezerwy. 

Do tej jednostki zmobilizowano m.in. 
ppor. rez. Jerzego Wilskiego, pochodzą-
cego z majątku Wielgie w dzisiejszym 
województwie Kujawsko-Pomorskim, 
który otrzymał tutaj mundur, płaszcz 
oraz wyposażenie. Przebył on całą kam-
panię wrześniową jako dowódca pluto-
nu artylerii aż do bitwy pod Kockiem, 
po której 6 października 1939 dostał się 
do niemieckiej niewoli. Do 1945 roku 
przebywał w oflagu II B w Gross Born, 
gdzie stale nosił swój mundur otrzymany  

Cenny nabytek 
w Muzeum Ziemi Mińskiej. 
Pamiątki po ppor. rez. Jerzym Wilskim

w Mińsku Mazowieckim. Po wyzwoleniu 
obozu nie powrócił do Polski ze względu 
na nowy ustrój polityczny, zdecydował 
się wyemigrować do Nowej Zelandii, 
gdzie zmarł w 2009 roku. Niedawno całą 
kolekcję pamiątek po ppor. rez. Jerzym 
Wilskim udało się pozyskać do Muzeum 
Ziemi Mińskiej. W skład zbioru wcho-
dzą: kurtka oficerska wz. 36, bryczesy, 
płaszcz sukienny wz. 19 oraz cała skrzy-
nia dokumentów, fotografii i drobiazgów, 

takich jak np. grawerowana popielnicz-
ka, obozowe przyrządy do golenia, za-
pasowe guziki, orły, gwiazdki i wiele in-
nych.

Po 80 latach światowej tułaczki 
przedmioty te powróciły do Mińska Ma-
zowieckiego, gdzie niebawem będzie 
można podziwiać je w Muzeum Ziemi 
Mińskiej w Dziale 7. Pułku Ułanów Lu-
belskich w Mińsku Mazowieckim.

MZM. fot. z arch muzeum
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Ozdobić porcelanę Rosyjska dusza

Niecodzienne umiejętności posiedli 
uczestniczy warsztatów litografii zor-
ganizowanych w MDK 26 październi-
ka. Litograf Justyna Mazur posługuje 
się techniką transferu anastatycznego. 
To technika, która 200 lat temu służyła 
do kopiowani rękopisów. Na naszych 
warsztatach, używając wydruków lasero-
wych, pokazała jak w łatwy sposób moż-
na przenieść grafikę z papieru na inne 
podłoża.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał ta-
lerz deserowy. Następnie dobrał grafikę, 
która go miała ozdobić. Obrazek trzeba 
było przyciąć i zatłuścić mieszaniną spe-
cjalistycznej farby, oleju i gumy arabskiej. 
I w końcu przenieść rysunek na talerz.
 Czynności te wcale nie okaza-
ły się bardzo trudne, efektem czego były 
piękne talerzyki, które z pewnością staną 
się ozdobą wnętrza.

To tytuł koncertu połączonego z elemen-
tami zajęć umuzykalniających prowa-
dzonych zgodnie z teorią E. E. Gordona, 
gdzie stymulowany jest słuch małych 
dzieci (w wieku od 3. miesiąca życia do 5 
lat) poprzez śpiewanie melodii w różnych 
skalach modalnych oraz rytmizowanie 
wierszyków w nietypowych metrach.
 Dzieci usłyszały znane melodie 
w autorskich aranżacjach. Koncert miał 
charakter interaktywny i improwizowany. 
Muzycy śpiewali i grali wśród publicz-
ności, a najmłodsi uczestnicy koncertu 
wraz z rodzicami swobodnie pląsali przy 
dźwiękach muzyki. Koncert uatrakcyjniły 
kolorowe chustki, piórka, bańki mydla-
ne, pacynki oraz instrumenty, na których 
dzieci zagrały wspólnie z muzykami. 

Tradycyjnie jedna niedziela w miesiącu 
w MDK jest zarezerwowana na poezję. 
Tym razem publiczność wysłuchała 
utworów Anny Achmatowej w inter-
pretacji Pauliny Komendy. Dodatkowo 
muzycznie wydarzenie uświetnił duet 
Kornelia Korecka - Karbownik (skrzypce) 
oraz Weronika Jabłońska - Siwak (wio-
lonczela). Scenariusz spotkania i prowa-
dzenia - Anna Obszarna.

Czeski humor i angielska farsa, czyli te-
atralne spotkanie Petra Zelenki i Micha-
ela Frayna. Brawurowy duet aktorski - 
Hanna Konarowska i Sebastian Cybulski 
- w spektaklu o życiu, o związkach i mi-
łości - „Rozkłady jazdy”, który widzowie 
zobaczyli w MDK 9 listopada. 

"Wsi spokojna, wsi wesoła" 

Rozkłady jazdy
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„Rozkłady Jazdy” to teatr konfuzji, gdzie 
teatr w teatrze jest niezłym teatrem, ak-
torzy to autorzy, animatorzy, a trochę 
amatorzy, a sztuka przez wielkie SZ mie-
sza się z twórczością przez wielkie TFU. 
I w tym całym chaosie jest jedna prosta 
zasada: nie przenośmy swoich probleów 
osobistych na scenę.

Dobrą tradycją organizowanych przez 
MDK festiwali staje się włączanie w dzia-
łania kulturalne poprzez różnego rodzaju 
warsztaty wszystkich grup wiekowych. 
Tegoroczny Festiwal rozpoczęła mło-
dzież z mińskiego Liceum Sztuk Pla-
stycznych im. Elwiro Michała Andriol-
lego, uczestnicząc w dwudniowych 
warsztatach „Portfolio - książka arty-
styczna”, które poprowadzili artyści 
z Fundacji Atelier. Celem zajęć było 
rozwijanie kreatywności, umiejętności 
tworzenia kolaży artystycznych - abs-
trakcyjnych obrazów z gotowych zdjęć 
i złożenia ich w książkę artystyczną. 
Uczestnicy w nawiązaniu do życia  
i twórczości Piotra Skrzyneckiego wyko-
nali kolaże artystyczne. Na pierwszych 
warsztatach wybrali zdjęcia, z których 
tworzyli nastrojowe kompozycje inspi-
rowane poezją śpiewaną twórcy Piwnicy 
pod Baranami. Podczas drugiego dnia 
warsztatów ze stworzonych wcześniej 
prac uczestnicy wykonali autorską książ-
kę, rodzaj własnego portfolio, unikatowy 
zapis twórczości.

Z kolei uczniowie klasy VII ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 grali w teatr, czyli 
uczestniczyli w warsztatach „5 rzeczy, 
by pisać scenariusze”. Poprowadził je 
Marcel Woźniak - autor m.in. powieści 

kryminalnych, twórca scenariuszy seriali 
telewizyjnych i teatralnych. Uczestnicy 
warsztatów zastanawiali się m.in. nad 
tym, dlaczego charakter przejawia się  
w działaniu, a myśli w słowach oraz czym 
różni się film od teatru, a teatr od życia. 
Omawiano elementy sztuki teatralnej - 
rysunek sceny, czas i przestrzeń, świa-
tło i dźwięk, rekwizyt i kostium, strukturę 
scenariusza - dialogi i sceny, przejścia  
i akty. Nie zabrakło ćwiczeń scenicz-
nych, bo dobry scenarzysta musi znać 
się także na warsztacie aktorskim. Za-
stanawiano się również nad fundamen-
talnym pytaniem - Skąd brać historie?

cd. na str. 22

11. Festiwal 
Piotra Skrzyneckiego



               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI20

WALCZYMY ZE SMOGIEM! 
OCHRONA ŚRODOWISKA

Przyczyną powstania problemu ni-
skiej emisji jest zaspokajanie najzwy-
klejszych ludzkich potrzeb, takich 
jak ogrzewanie czy transport. Smog 
to problem związany z emisją szko-
dliwych pyłów i gazów powstałych  
w wyniku nieefektywnego spalania pa-
liw (węgla kamiennego, węgla drzew-
nego, benzyny, oleju napędowego itp.) 
w domach, samochodach oraz w elek-
trowniach węglowych i zakładach prze-
mysłowych. Emisja z kotłowni lokalnych 
i palenisk indywidualnych - to właśnie 
te źródła zanieczyszczenia powietrza 
są obecnie największym problemem. 
Wynika to z braku świadomości społe-
czeństwa na temat paliw, jakimi ogrze-
wają swoje domy oraz jakich kotłów do 
tego używają, co ma ogromne znacze-
nie dla jakości wdychanego powietrza. 

Pył zawieszony dociera praktycz-
nie wszędzie, dlatego wprowadzając 
niepożądane substancje do powietrza, 
wody, gleby, tym samym wprowadzamy 
je do wszystkich organizmów.  Najbar-
dziej zagrożone niekorzystnym dzia-
łaniem pyłów zawieszonych osoby, 
to pacjenci już chorujący na chorobę 
wieńcową, osoby powyżej 65. roku ży-
cia, kobiety, osoby otyłe, chorujące na 
cukrzycę i przewlekłe choroby układu 
oddechowego oraz osoby palące tytoń. 
U osób chorych na astmę czy przewle-
kłe obturacyjne choroby płuc (POChP) 
dochodzi do zaostrzenia tych schorzeń, 
nierzadko ze skutkiem śmiertelnym. 

Zanieczyszczenia tworzące smog 
mają wiele źródeł, jednak większość  
z nich powstaje w różnego rodzaju pro-
cesach spalania. Są one częścią tzw. 
niskiej emisji, czyli emisji zanieczysz-
czeń na wysokości do 40 m. Najwięk-
szy problem stanowią instalacje grzew-
cze, ogrzewające domy jednorodzinne 
i wielorodzinne kamienice. Spora część 
z nich to tzw. kopciuchy, czyli kotły ni-
skiej klasy. Ponadto częstą praktyką  
w polskich domach jest nie tylko ko-
rzystanie z kiepskiej jakości paliwa, ale 
również spalanie odpadów komunal-
nych w prywatnych piecach. 

CZYSTE POWIETRZE
 
Od lipca 2019 r. (w ramach porozumie-
nia zawartego z WFOŚiGW) pracownicy 
Urzędu Miasta w każdą środę w godzi-
nach 8.00-17.00 w pok. 217, informują  
o programie „Czyste Powietrze”, dora-
dzają oraz pomagają wnioskodawcom 
złożyć poprawnie wniosek i skompleto-
wać wymagane załączniki. 

WYMIANA KOTŁÓW
 
Stare kotły zamieniono na 101 nowocze-
śniejszych (98 gazowych, 1 na biomasę, 
2 pelletowe). Miasto pozyskało fundusze 
zewnętrzne na wymianę kotłów w do-
mach mieszkańców, którzy zgłosili się 
do programu. Realizacja w latach 2017 
-2020.
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KONTROLE 
STRAŻY MIEJSKIEJ

W ramach działań krótkoterminowych 
Straż Miejska w Mińsku Mazowieckim  
w okresie od 1.01.2017 r. do 31.10.2019 r. 
przeprowadziła 369 kontroli dotyczących 
spalania odpadów w piecach c.o.

CZUJNIKI 
STANU POWIETRZA
 
Miasto posiada 5 czujników monitorują-
cych jakość powietrza. Dzięki dofinan-
sowaniu ze środków zewnętrznych Straż 
Miejska zakupiła drona z mobilnym sys-
temem pomiarowym do badania zanie-
czyszczenia powietrza. Czujniki powie-
trza znajdują się na: ul. Sosnkowskiego,
ul. Przemysłowej, ul. Zachodniej, ul. Ma-
łopolskiej, ul. Konstytucji 3 Maja.

KOMUNIKACJA 
MIEJSKA
 
Zmniejszenie niskiej emisji poprzez 
ograniczenie ruchu kołowego w centrum 
miasta. Od 8.01.2018 r. funkcjonuje bez-
płatna komunikacja miejska (dla miesz-
kańców miasta i niektórych grup wymie-
nionych w Uchwale). Od 1.01.2018 r. 
funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania 
– zapewnienie zwiększenia rotacji pojaz-
dów na miejscach parkingowych.

WIĘCEJ ZIELENI
 
Miasto pozyskało fundusze zewnętrzne 
na rewaloryzację zieleni: komplekso-
we uporządkowanie i zagospodarowa-
nie terenów zieleni, liczne nasadzenia 
kwiatów, krzewów i drzew: park miejski, 
Plac Stary Rynek, teren przy targowisku,  
ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki. Zarząd 
Gospodarki Komunalnej zasadził 133 
nowe drzewa na całej długości ulicy 
Grzeszaka: 52 klony pospolite odmiany 
‘Globosum’, 22 klony pospolite odm. 
‘Crimson King’, 2 klony pospolite odm. 
‘Crimson Sentry’, 29 grabów pospoli-
tych odm. ‘Frans Fontaine’ oraz 28 so-
sen czarnych. 

Corocznie czyszczeniu ulic na mokro 
poddaje się ok. 110 km dróg. Zmywanie 
ulic znacząco redukuje zanieczyszczenia 
pod względem ich ilości jak i składu fizy-
kochemicznego. 

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Przy dofinansowaniu ze środków ze-
wnętrznych wybudowano nowoczesne 
Przedszkole Miejskie nr 5 spełniające 
wymogi budynku energooszczędnego. 

PLAN ADAPTACJI 
DO ZMIAN KLIMATU
 
21 stycznia 2019 r. został przyjęty do re-
alizacji „Miejski Plan Adaptacji do zmian 
klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki do 
roku 2030 z perspektywą do roku 2090”. 
Ujęte w dokumencie działania przyczy-
nią się do poprawy jakości powietrza  
w mieście.

red. fot. z arch. UM MM
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Najmłodsi uczestnicy warsztatów, czy-
li uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej  
w Stojadłach oraz kl. VI Szkoły Pod-
stawowej  nr 5 bawili się w kabaret.  
A kabaret to rzecz bardzo prosta i trudna 
zarazem:  jak mówienie prawdy i  przymru-
żenie oka. Zajęcia poprowadziła Jadwiga 
Możdżer - aktorka, reżyser, choreograf. 
Warsztat kabaretowy przybliżył niegdyś 
słynne, a dziś już zapomniane  kabarety 
studenckie (Bim- Bom, Trala -Bomba, 
Cyrk Rodziny Afanasjew) oraz przy-
kłady dawnych klasycznych komików.  

Dzieci poznały klasyczne typy sce-
niczne, co pozwoliło im na wchodzenie 
w zabawne sytuacje teatralne, otworzyło 
na nowe sposoby ekspresji, takie jak na 
przykład teatr rąk, animacja  przedmiotu. 
Uczestnicy zobaczyli, jak za pośrednic-

twem  znalezionego „naprędce” rekwi-
zytu opowiedzieć historię z humorem. 
Aktorzy uczą się tego latami na studiach. 
Ale dzieci  jako „specjaliści od rzeczy 
niemożliwych” mieli szansę by odkryć 
wiele tajemnic sztuki kabaretowej „tak 
po prostu!” podczas naszych zabaw te-
atralnych. 

To wszystko działo się przed połu-
dniem, wieczory zarezerwowali artyści 
rozmaitych sztuk. Pierwszy dzień Festi-
walu za kończył się spektaklem kome-
diowym „Kiedyś to było” w wykonaniu 
formacji Fair Play Crew. Ich abstrakcyjne 
poczucie humoru, ponad 20-letni doro-
bek taneczny i niezrównane umiejętno-
ści sceniczne sprawiły, że widownia do-
słownie pękała ze śmiechu. 
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Drugiego dnia Festiwalu wspomina-
liśmy nieodżałowaną Annę Szałapak - 
kobietę o anielskim głosie, niesamowicie 
wrażliwą, ale jednocześnie bardzo kon-
sekwentną. Białego Anioła Piwnicy pod 
Baranami, pieśniarkę, ale jednocześnie, 
a może przede wszystkim, naukowca. 
Śladom jej istnienia, czyli rzeczom, które 
pozostały po niej w mieszkaniu, piosen-
kom w jej wykonaniu, publikacjom na-
ukowymi poświęconymi szopkom kra-
kowskim, a także krakowskim tradycjom 
i obrzędom, czy wreszcie wspomnie-
niom przyjaciół i rodziny poświęcony 
został film dokumentalny w reż. Pauliny 
Ibek, który można było obejrzeć w festi-
walowym kinie. 

Wieczorem mogliśmy na scenie po-
dziwiać Ziutę Zającównę w monodramie 
„Manifest”. To spektakl na podstawie 
tekstów Stanisława Ignacego Witkiewi-
cza. Próba zmierzenia się z interpretacją 
czystej formy w teatrze. Aktorka o nieby-
wałym wprost temperamencie scenicz-
nym i rozległym warsztacie artystycz-
nym przeistaczała się na oczach widzów 
z mężczyzny w uwodzicielską kobietę. 
Tańczyła, śpiewała, była mimem i gory-
lem. Bo Zającówna jest po prostu wie-
loznaczna.

W latach sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych Wiesław Dymny był obok 
Ewy Demarczyk jedną z najjaśniejszych 
gwiazd Piwnicy pod Baranami. Był arty-
stą wszechstronnym, „małym Leonardo 
da Vinci”, jak nazywali go przyjaciele. 
Pisał opowiadania, scenariusze, wier-
sze, piosenki, zajmował się fotografią, 
stolarką, szył ubrania dla swoich uko-
chanych kobiet. Był barwnym ptakiem 

artystycznego i towarzyskiego 
życia w Krakowie, człowiekiem 
kontrowersyjnym, artystą, żyjącym  
na najwyższych obrotach. Z Edwar-
dem Linde Lubaszenko oraz Moni-
ką Wąs, autorką książki „Dymny. 
Życie z diabłami i aniołami” wspo-
minaliśmy niezwykłego artystę  
i niezwykłego człowieka. 

Jednym z celów Festiwalu Pio-
tra Skrzyneckiego jest kontynuacja 
mecenackiej działalności patrona. 
Służy temu Przegląd Piosenki Po-
etyckiej. Do tegorocznych przesłu-
chań zgłosiła się rekordowa liczba 
uczestników z całej Polski. Po wstęp-
nych eliminacjach jury w składzie: Lora 
Szafran, Ziuta Zającówna, Beata Czer-
necka, Rafał Podraza i Robert Zapora 
wysłuchało 10 wykonawców i postano-
wiło przyznać:

Grand Prix – Długie Rozmowy Przy 
Winie
I miejsce - Due Cuori
II miejsce - Katarzyna Domalewska, Ma-
rysia Leszczełowska
III miejsce - Anna Białoń

W tym roku poza nagrodą główną 
(koncert w krakowskiej Piwnicy pod Ba-
ranami) przyznano nagrody finansowe  
i rzeczowe (m.in. nagranie i wydanie sin-
gla).

Jak co roku, publiczność festiwalo-
wa z niecierpliwością czekała koncertu 
Piwnicy pod Baranami. Jedyny w swoim 
rodzaju i niepowtarzalny koncert „Jed-
nomyślność to nuda” sprawił, że w ca-
łym zalewie nudy pojawiała się iskierka 
nadziei. Kto chciał poczuć się wolnym 

i spełnionym, z pewnością nie wyszedł 
rozczarowany. Było kolorowo, a czasem 
ekstrawagancko. Usłyszeliśmy teksty 
o miłości, przyjaźni, nadziei i akceptacji 
samych siebie.

Finałowy sobotni koncert to mu-
zyczno-plastyczny spektakl oparty na 
twórczości jednego z najwybitniejszych 
polskich kompozytorów piosenek, mu-
zyki teatralnej i filmowej - Zygmunta 
Koniecznego. Na scenie MSA wystąpili 
artyści krakowskiego Teatru Ludowego 
z Nowej Huty w koncercie „Zahipnotyzuj 
mnie”. Cud narodzin i życia. Człowiek, 
wolność, szczęście, samotność i miłość. 
Bóg i pszeniczny łan. Wszystko to, co 
powszednie i codzienne i to, co osta-
teczne. Piękna muzyka i niezwykłe tek-
sty. Kompozycje, które wszystkim nam 
od lat grają w duszy, w interpretacjach 
następnego pokolenia artystów. Akto-
rzy Teatru Ludowego i publiczność na 
koniec jeszcze raz wspólnie „zagrali dla 
Pana na harfie i na cytrze”.

MDK, fot. z arch. MDK
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Wydarzenia
 w Miejskiej Szkole Artystycznej 

Pasowanie na ucznia MSA

17 października odbyło się uroczyste 
pasowanie pierwszaków na uczniów. 
Część oficjalną rozpoczęto przemó-
wieniem dyrektor Pauliny Rzewuskiej-
-Korycińskiej, która w słowach skiero-
wanych do uczniów powiedziała m.in.: 
“Wierzę, że czas spędzony w szkole 
wyda w przyszłości wspaniałe plony. 

Życzę Wam zatem jak najlepszych 
ocen oraz samych dobrych chwil, któ-
re będziecie mogli wspominać przez 
całe życie”. Po złożonym przez pierw-
szaki ślubowaniu dyrektor dokonała 
pasowania na uczniów MSA, używając 
przy tym ogromnego klucza wiolinowe-
go. Wychowawcy klas mieli dla dzieci 
niespodzianki: dyplomy oraz kubeczki  
z niespodzianką.

Szkoła zadbała też o oprawę artystycz-
ną, a z programem wystąpili:
1. Aleksandra Kruszewska (flet) i Bogna 
Danielak ( fortepian) – Nino Rota „Passe-
giata oli
Puccetin”
2. Zuzanna Zdanowicz - skrzypce – „Po-
lka”
3. Joanna Federak i Martyna Mankiewicz 
– duet forte  pianowy – „Elsie Wells Galop”
4. Zosia Muzyka i Aleksandra Kruszew-
ska – duet fletowy – Brian Bonser „Lucky 
Fella”

5. Dominika Sabak i Timur Niyazov „Alle-
luja” – na wiolonczelę i fortepian
6. Marianna Szczepanik – skrzypce i Filip 
Jaczuk – perkusja „Kujawiak”
7. Aleksandra Kruszewska – flet i Bene-
dykt Sokołowski – gitara - Joan Wanders 
„Malaguena i Palo Mas”
8. Franciszek Góras – fortepian + perku-
sja „Fiesta Espana”
9. Amelia Wiercioch – fortepian i Ame-
lia Rymanowska – wiolonczela – E.Iwan  

„Krakowiak” na wiolonczelę i fortepian
Przedstawiciel Samorządu Uczniowskie-
go wygłosił na powitanie nowych koleża-
nek i kolegów uroczyste przemówienie.

"W imieniu Samorządu Uczniowskiego 
chciałbym gorąco powitać uczniów klas 
pierwszych! Kiedy po raz pierwszy przy-
szliście do naszej szkoły, mieliście ma-
rzenie nauczyć się grać na instrumencie. 
Teraz od Was samych zależy, jak szybko 
to osiągniecie. Żeby ten cel osiągnąć, 
będziecie musieli wykazać się systema-
tycznością i cierpliwością. Zdarzy się,  
że dopadnie Was chwila zwątpienia. 
Druga szkoła to kolejne obowiązki i zada-
nia, popołudniowe przyjazdy w jesienne  
i zimowe dni, ale to wszystko zbliża Was 
do osiągnięcia swojego celu. Nie pod-
dawajcie się! Spełniajcie swoje marze-
nia! Poza tym nie samą nauką człowiek 
żyje, potrafimy się tu świetnie bawić. 
Audycje, koncerty i spektakle teatralne 
dadzą wam szansę, aby poczuć się jak 
prawdziwy artysta, którego ciężką pracę 
doceni oklaskami widownia. Nauczycie-
le staną się dla Was oparciem, a nowe 
przyjaźnie przetrwają lata. Życzę Wam 
sukcesów i mile spędzonych chwil w na-
szej szkole”.

oprac. na podst. inf. Joanny Nowik



25  MIM / 2019 / LISTOPAD

KULTURAKULTURA

Koncert dla przedszkolaków w MSA

28 października Miejska Szkoła  
Artystyczna zaprosiła przedszkolaki na 
jesienny koncert z cyklu „Pory Roku”. 
W przystrojonej kolorami jesieni auli 
wystąpili uczniowie, pedagodzy oraz 
przedszkolaki, które tym razem zostały 
zaproszone do zabaw ruchowych i gra-
nia na instrumentach perkusyjnych.

Powitanie odśpiewała dyrektor Pau-
lina Rzewuska-Korycińska. Radości  
z muzycznej uczty dostarczyli:
„Dzwoneczek” –  zagrała Ola Garwolska. 
„Kota patrola” – wykonała Asia Federak, 
która następnie zaprosiła dzieci do zaba-
wy z dużymi chustami. Utwór „Zajączek  
i jeżyk” zagrała Lena Wocial na ksylo-

fonie. ”Phanton of the keys” – Martyna 
Mankiewicz. “Polka” – Zuzanna Zdano-
wicz – klasa skrzypiec. “Kozak” – Zu-
zanna Góras – klasa perkusji-werbel. 
“Przydrożna róża” – Hania Kibała – klasa 
fortepianu. “Galop” – Martynka i Asia – 
klasa fortepianu, duet na 4 ręce. „Drew-
niany człowieczek” – Jeremiasz Gontar-
czyk ksylofon. „Pociąg” – Ola Garwolska. 
„Fiesta Espania” – Franciszek Góras 
oraz Lena Wocial. „Hot points” – Karo-
lina Święch –klasa akordeonu. Piosenka 
– „Chodźmy do parku” - przedszkolaki 
zagrały instrumentację na grzechotkach, 
jajeczkach, trójkątach, bębenkach i kla-
wesach. „Marsz” – Łukasz Królak – klas 
perkusji – kotły. „Melodia na 4 ręce” – 
duet fortepianowy Ala Żygadło  i Tatiana 
Żarek. „Petit twist” – Hania Kibała. „Ta-
niec gnomów” – Szymon Krzyżanowski 
– instrumentację perkusyjną i układy ru-
chowe wykonały przedszkolaki.

To był kolejny radosny koncert dla 
najmłodszych odbiorców, a już wkrótce 
repertuar zimowy.

oprac. na podst. inf. Joanny Nowik

Niezwykły koncert
27 września w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej wystąpiły dwie wykładow-
czynie Miejskiej Szkoły Artystycznej  
w Mińsku Mazowieckim: mezzosopran 
Justyna Kowynia-Rymanowska oraz 
Anna Kornacka na instrumencie klawi-
szowym. 

 Artystki przywitały słuchaczy arią 
Izabeli Cruda sorte z opery „Włoszka  
w Algierze” Gioacchino Rossiniego – 
kompozytora, który większość swoich 
oper napisał na główną partię mezzo-
sopranową charakteryzującą się dużą 
ilością koloratur, biegników. W takich 
utworach doskonale wybrzmiał głos 
Justyny Rymanowskiej, stąd następną 
była aria Tancreda Di tanti palpiti z opery 
„Tancred” Rossiniego. Specyfika głosu 
mezzosopranowego powoduje określo-
ne ramy ról i postaci charakterystycz-
nych. Zabrzmiały kolejne arie wielkich 
XIX-wiecznych kompozytorów: George-
sa Bizeta aria Carmen Seguidilla z opery 
„Carmen” i G. F. Haendla aria Almireny 
Laschia chio pianga z opery „Rinaldo”. 
Część pierwszą koncertu artystki za-
mknęły ponadczasowymi ariami baro-
kowymi: G. B. Pergolesiego Se tu m’ami  
oraz Benedetto Marcello Quella fiamma 
che maccende.

Druga część koncertu to pieśni – samo-
dzielne formy o bardzo rozległej tema-
tyce, gdzie wielce istotną rolę odgrywa 
zgranie śpiewaka i pianisty. Artystki 
przedstawiły Stanisława Moniuszki Złotą 
rybkę oraz Dumkę – utwory ze „Śpiew-
nika domowego” i Ignacego Jana Pa-
derewskiego - wielkiego polityka, ale  
i wspaniałego pianisty, wirtuoza, kom-
pozytora – Chłopca mego mi zabrali . 

Po niej zabrzmiały: romantyczna pieśń 
Piotra Czajkowskiego To było rannieju 
wiesnoj i melodyjna pieśń S. Niewia-
domskiego Dzwony. Koncert zakończył 
utwór E. M. Bartholdyego Wiegenlied.  
Zasłuchani i oczarowani uczestnicy 
wieczoru nagrodzili gromkimi brawami 
obie wykonawczynie. Były piękne kwiaty  
i bisy…

oprac. na podst. mat. MTM
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Spotkania w miejskiej bibliotece

Paweł Goźliński i „Akan” 
18 października redaktor naczelny wy-
dawnictwa Agora Paweł Goźliński opo-
wiadał o swojej książce „Akan”. Autor 
jest mińszczaninem, więc szczególnie 
miło było nam gościć go w naszej bi-
bliotece. Na tę okazję zadbaliśmy o spe-
cjalną oprawę spotkania – scenografię  
i poczęstunek, które zostały utrzymane  
w jesiennych barwach i smakach. Oko-
liczności wieczoru sprzyjały temu, aby 
dać się porwać historii o tytułowym Aka-
nie. Tak autor nazwał Bronisława Piłsud-
skiego, starszego o 13 miesięcy brata Jó-
zefa Piłsudskiego. Choć książka typową 
biografią nie jest, to jednak można w niej 
odnaleźć inspirację życiem Bronisława 
Piłsudskiego. Paweł Goźliński przeczytał 
pamiętniki swojego bohatera, odnalazł 
również wiele wspomnień o nim zapi-
sanych przez ludzi z jego najbliższego 
otoczenia. Odwiedził miejsca, w których 
był Bronisław. To wszystko sprawiło, że 
książka doskonale oddaje klimat sybe-
ryjskiego zesłania. Dwudziestojednoletni 
Bronisław zaplątał się w spisek na życie 
cara. Został skazany na karę śmierci, 
ale ostatecznie zesłano go na 15 lat na 
wyspę Sachalin, leżącą między wybrze-
żem Rosji a Japonią. Tam zaczął badać 
życie i wierzenia rdzennych plemion – 
spisywał i nagrywał na wałki Edisona ich 

pieśni i uczestniczył w ich obrzędach. 
Tajemniczy świat Ajnów pochłonął go 
na tyle, że dla członków tego plemie-
nia stał się Akanem – starszym bratem.     
Po spotkaniu, zgodnie z naszą biblio-
teczną tradycją, był czas na autografy, 
wspólne zdjęcia  z autorem oraz rozmo-
wy na temat książki i nie tylko. 

Z Ałbeną Grabowską  
o silnych kobietach i ich 
relacjach
24 października w bibliotece odbyło 
się spotkanie z autorką popularnej se-
rii „Stulecie Winnych” Ałbeną Grabow-
ską. Pisarsko zadebiutowała powieścią 
„Tam, gdzie urodził się Orfeusz”. Wspo-
mina w niej swoje wakacje spędzone  
w Bułgarii, bardzo ciepło opisuje pięk-
no kraju, z którego pochodzi jej matka.  
Jej kolejne powieści to „Coraz mniej 
olśnienień”, „Lasy M”, „Lot nisko nad 
ziemią”. Z naszych obserwacji wynika 
jednak, że czytelnikom biblioteki naj-
bardziej znana jest z cyklu „Stulecie 
Winnych – ci, którzy przeżyli” i „Alicja  
w krainie czasów”. Pisarka otwarcie mó-
wiła o tym, że w swoich książkach bar-
dzo chętnie zmienia gatunki, od historii 
rodzinnych przez literaturę dla dzieci aż 
po kryminał. Mało kto wie, że ma w swo-
im dorobku pisarskim także książki dla 
najmłodszych – serię „Julek i Maja”, które 
pełnią funkcje terapeutyczne. Warto za-
znaczyć, że prywatnie Ałbena Grabow-
ska jest doktor medycyny, specjalistą 
neurologiem, epileptologiem, a także au-
torką wielu publikacji na temat padaczki. 
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Spotkanie przybliżyło czytelnikom spe-
cyfikę relacji łączącej matkę i córkę,  
co nawiązywało do najnowszej książki 
autorki „Matki i córki”. To miłość nie-
zwykle silna, ale też trudna i wymaga-
jąca wielu kompromisów. Wie o tym 
zapewne każda mama, która mierzy się  
z wyzwaniem, aby wychować niezależ-
ną, pewną siebie, młodą kobietę. Prowa-
dzący zauważył, że w książkach Ałbena 
Grabowska przedstawia kobiety jako 
bardzo silne osobowości i zapytał, czy 
któraś z jej bohaterek jest do niej choć 
trochę podobna? Autorka przyznała się,  
że postacią wzorowaną na niej samej jest 
Alicja z książki „Alicja w krainie czasów”.  

Po spotkaniu i autografach, wszyscy 
obecni ustawili się wokół Ałbeny Gra-
bowskiej do wspólnego pamiątkowego 
zdjęcia. 

Z cyklu spotkanie z Wy-
dawcą – Jerzy Illg i „Znak”
7 listopada w ramach cyklu „Spotkanie 
z Wydawcą” bibliotekę odwiedził Je-
rzy Illg – Redaktor Naczelny Społecz-
nego Instytutu Wydawniczego „Znak”. 
Głównym powodem zorganizowania 
spotkania była promocja jego książki 
„Mój znak. O noblistach, kabaretach, 
przyjaźniach, książkach, kobietach,  
o nowej dekadzie i pięknej plejadzie”, 
która ukazała się w 60. rocznicę ist-

nienia krakowskiego wydawnictwa. 
Jerzy Illg udowodnił nam, że pisarz to też 
człowiek, taki z krwi i kości. Opowiadał 
o noblistach - Wisławie Szymborskiej, 
Czesławie Miłoszu,  jak o zwykłych lu-
dziach, którzy mieli nie tylko zalety, 
ale także ułomności, których niejedno-
krotnie dręczyły wewnętrzne rozterki. 
Jednak, jak każdy z nas, stawiali czoła 
przeciwnościom, w czym bez wątpie-
nia pomagało im ogromne poczucie 
humoru i miłość do życia. Umieli się 
cieszyć światem i sobą nawzajem. Do-
ceniali to, co im zsyła los. Potrafili na-

pić się wódeczki i rozmawiać do bia-
łego rana o tym wszystkim, co ważne. 

Wydawnictwo „Znak” nazywane jest 
„stajnią noblistów”, bo jak powiedział 
nasz gość: „Znak miał nosa”. Ale czego 
Pan Jerzy Illg z pewnością nie dopuścił-
by do druku, jako Redaktor Naczelny 
tego kultowego wydawnictwa? Wydaw-
ca odpowiedział nam bardzo konkretnie 
na to pytanie. Wyjaśnił, że stanowcze 
„nie” mówi książkom, które zawierają  
w sobie okrucieństwo na poziomie, któ-
ry trudno znieść wrażliwym ludziom.  
I choć często takie tytuły cieszą się świet-
ną sprzedażą w innych wydawnictwach  
i zapewniają komercyjny sukces publi-
kacji, Jerzy Illg dba, aby w jego Wydaw-
nictwie nie ukazywała się literatura pełna 
sadystycznych treści. Jak sam mówi: 
„Jeżeli ma się w środku wrażliwe ścian-
ki, to trzeba uważać, bo strasznie można  
je sobie poharatać”. 

Wojciech Górecki i pro-
mocja książki „Buran. 
Kirgiz wraca na koń” 
13 listopada w „Bibliotece Podróży” 
pojawił się wyjątkowy gość. Tym ra-
zem odwiedził nas Wojciech Górec-
ki – autor książki „Buran. Kirgiz wraca  
na koń”. Wybitny znawca regionu  
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i znakomity reporter opisał złożony i dy-
namicznie zmieniający się poradziecki 
świat. Poznaliśmy genezę powstania ty-
tułu książki, który niewątpliwie nawiązuje 
do publikacji Ryszarda Kapuścińskiego 
„Kirgiz schodzi z konia”. Wojciech Gó-
recki  wyjaśnił publiczności, że słowo 
buran użyte w tytule oznacza zamieć 
stepową - niebezpieczne zjawisko at-
mosferyczne. Obecnie służby w Kazach-
stanie niezwłocznie informują mieszkań-
ców o tym, że zbliża się tego rodzaju 
zagrożenie pogodowe. Dla autora buran 
jest więc synonimem wielkich zmian, 
po których Kirgiz jednak wraca na koń. 

Reporterskim opowieściom towarzyszył 
pokaz zdjęć, które swoją różnorodno-
ścią uzmysłowiały odbiorcom, jak cie-
kawy i bogaty kulturowo jest obecny 
krajobraz tego regionu. Mieliśmy oka-
zję podziwiać kościoły w Armenii, któ-
re urzekają przepiękną ornamentyką  
i wszechobecną rzeźbą. Obejrzeliśmy 
zdjęcia wieżowców w Baku, nazywa-
nego „kaukaskim Dubajem”, meczetów  
w Gruzji, fascynujących wulkanów błot-
nych, cmentarzy, wioski o nazwie NIC,  
a nawet drogi, którą zbudowano specjal-
nie na potrzeby filmu o Jamesie Bondzie.  

Zgodnie z naszym bibliotecznym zwy-
czajem po spotkaniu był czas na auto-
grafy i indywidualne rozmowy z autorem.  

Najbliższe wydarzenia:

• 5 grudnia, o godz. 18:30 – w ra-
mach cyklu „Biblioteka Podróży” 
naszym gościem będzie Tomasz 
Radomiński, mińszczanin, uczest-
nik projektu „Korona z marzeń”. 
Projekt zakłada wejścia na naj-
wyższe szczyty państw naszego 
kontynentu oraz przebiegnięcie 
dystansu maratońskiego w stolicy 
każdego kraju w Europie. Celem 
całego przedsięwzięcia jest zdo-
bycie Korony Gór Europy i Korony 
Maratonów Europy.

• 6 grudnia, o godz. 10:00 – „Kinote-
ka Mikołajkowa” 

• 7 i 12 grudnia – „Magic of Christ-
mas” warsztaty świąteczne dla 
dzieci z udziałem Fundacji EBU 

      KULTURA

• 7 grudnia, godz. 13:00 – „Mikołaj-
kowa Sobota z Planszówką”

• 12 grudnia, o godz. 18:30 – spotka-
nie z Joanną Bator, która w 2019 
roku odsłoniła swoja Gwiazdę  
w Alei Gwiazd Literatury przed bu-
dynkiem MBP

• 14 grudnia, o godz. 11:00 – „Origa-
mi na Choinkę”, warsztaty popro-
wadzi Monika Talarek 

• 18 grudnia, o godz. 14:30 – „Kino-
teka dla Niewidomych”

MBP, fot. z arch. biblioteki
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KULTURAKULTURA

„Stanisław Moniuszko i muzyka polskiego 
romantyzmu” to tytuł koncertu zorganizo-
wanego 27 października w kościele pw. 
św. Jana Chrzciciela. W niedzielny wieczór 
utworami: Ojcze z niebios - sł. Włodzimierz 
Wolski, muz. S. Moniuszko oraz Pozdrowie-
nie Anielskie - muz. S. Moniuszko, przywi-
tał słuchaczy Chór Kameralny Mińskiego  
Towarzystwa Muzycznego wraz z dyrygen-
tem Tomaszem Zalewskim i Anną Kornacką 
w roli akompaniatora. 

W roku jubileuszu 200. rocznicy urodzin 
wybitnego polskiego kompozytora zespół 
zapragnął przybliżyć czas, w którym muzyka 
czerpała z legend, historii i tradycji ludowej.
Pierwsza zaprezentowana pieśń powszech-
nie śpiewana jest dzisiaj w wielu kościołach, 
a pochodzi z opery Stanisława Moniuszki 
„Halka” według libretta Włodzimierza Wol-
skiego. Utwór wykonywany jest przez chór 
z towarzyszeniem organów w IV akcie ope-
ry podczas sceny zaślubin Janusza z Zofią. 
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą… 
- pisząc muzykę religijną, pieśni  i opracowania 
pieśni na organy, Moniuszko chciał podnieść 
poziom muzyki wykonywanej w kościele,  
a także, jak sam pisał, pragnął pogłębić du-
chowe przeżycia wiernych. Kolejny utwór 
zaprezentowała Anna Kornacka, która 
przybliżając słuchaczom piękno muzyki ro-
mantycznej w wydaniu instrumentalnym, 
wykonała nastrojowy Nocturn As-dur  Ma-
rii Szymanowskiej.  Romantyzm, to okres,  
w którym muzyka czerpie z legend, historii  
i folkloru. W tym czasie żywa była też idea 
korespondencji sztuk. Stąd  też utwory chó-
ralne Moniuszki to różne, mniej lub bardziej 
rozbudowane formy pieśniowe: w muzy-
ce religijnej także psalmy, hymny, motety,  
w muzyce świeckiej - również opracowania 
tekstów balladowych. Co ciekawe, w roku 
1867 Stanisław Moniuszko napisał muzykę 
do Sonetów krymskich Adama Mickiewicza. 
Sonety ułożone w muzykę! - rzecz rzadka, 
prawie niepraktykowana - pisał z podziwem 
Oskar Kolberg w recenzji dzieła.
     W kolejnych wykonanych utworach do-
strzec można, tak jak w wierszach wieszcza, 
głęboki wpływ folkloru i zachwyt nad naturą. 
Zespół zaśpiewał: Złota rybka - sł. Jan Za-
chariasiewicz muz. S. Moniuszko - skompo-
nowana w 1860 r, włączona do Śpiewnika 
domowego nr 9; Przylecieli sokołowie - sł. 
Jan Czeczot muz. S. Moniuszko; Dąbrowa - 
sł. Jan Czeczot muz. S. Moniuszko. 
     Polski romantyzm w muzyce to nie tyl-
ko Stanisław Moniuszko. Innym wybitnym 
kompozytorem, który zapisał się na kartach 
historii jako poeta fortepianu jest Fryderyk 
Chopin. Elementem charakterystycznym dla 
jego utworów jest pogłębiona ekspresja oraz 
czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej 
muzyki ludowej. Nocturn cis-moll F. Chopin 
wykonała Wiktoria Dyrkacz. 

Wielu próbowało odczytać treść tej 
nokturnowej opowieści. Również Jarosław 
Iwaszkiewicz zaproponował interpretację 
utworu, odnajdując w tej odmianie nokturnów 
Chopina „nocne dumanie o wierności czy mi-
łości - połączone z nocnym rozmyślaniem  
o ojczyźnie”.

Na zakończenie koncertu chór wyko-
nał trzy utwory: Wiosna - sł. Stefan Witwicki 
muz. F. Chopin, Poseł - sł. Stefan Witwicki 
muz. F. Chopin, Pieśń wieczorna - to jedna 
z najpopularniejszych pieśni Stanisława Mo-
niuszki. Pochodzi z II Śpiewnika domowe-
go (1854). Jej tekst kompozytor zaczerpnął  
z kantaty Rok w pieśni Władysława Syro-
komli, któremu też swój utwór zadedykował. 
W podziękowaniu za bardzo ciepłe przyjęcie 
koncertu przez słuchaczy zespół zaśpiewał 
Ubi caritas - muz. Ola Gjeilo. Mińskie Towa-
rzystwo Muzyczne dziękuje księdzu probosz-
czowi parafii św. Jana Chrzciciela w Mińsku 
Mazowieckim Marianowi Sobieszkowi za 
cenną pomoc w realizacji koncertów Chóru 
Kameralnego oraz oktetu wokalnego Manu-
faktura Dźwięku.

Wiktoria Dyrkacz
fot. z arch. UM MM

Moniuszko w kościele
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Walczyli o puchar dyrektora MOSiR

    SPORT

Zmierzyli się w Crossfit

10 listopada na boiskach wielofunk-
cyjnych zlokalizowanych na obiekcie 
przy ul. Wyszyńskiego 56 odbyły się 2. 
Otwarte Zawody Crossfit. Do rywaliza-
cji przystąpiło 12 zawodników i zawod-
niczek, którzy rywalizowali w dwóch 
kategoriach – kobiety oraz mężczyźni. 

26 października rywalizowano w Deblo-
wym Turnieju Tenisa Ziemnego o Pu-
char Dyrektora MOSIR. Na korty przy 
ul. Wyszyńskiego 56 stawiło się 16 teni-
sistów, tworząc 8 par deblowych. 

Zgodnie z regulaminem zawodów 
stawka została podzielona na dwie gru-
py, w których rywalizowano systemem 
„każdy z każdym”. W półfinałach turnie-
ju zmierzyły się po dwa najlepsze duety  
z obu grup, osiągając następujące rezul-
taty: 

Chmielewski Bartosz/Tomin Mladen  
– Szyszkowski Tomasz /Kędzierski Fra-
nek 9-6
Kizler Tomasz/Lipiński Przemysław  
– Popis Jacek/ Szuba Marek  9-4
Finał:  Kizler/Lipiński – Chmielewski/To-
min  9-2
Jak wskazują wyniki, zawody zdomino-
wali zawodnicy z Warszawy, którzy są 
częstymi gośćmi turniejów organizowa-
nych przez MOSIR. Pod nieobecność 
mińskiej czołówki tenisowej nie napotka-
li oporu. Finaliści imprezy otrzymali pu-

chary, a cała wymieniona „ósemka” na-
grody wręczone przez kierownika Działu 
Organizacji Imprez i Sportu Młodzieżo-
wego MOSIR – Jarosława Krajewskiego 
i sędziego głównego turnieju – Bogdana 
Wasilonka.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Zawodnicy do pokonania mieli tor 
przeszkód, który składał się z 6 bardzo 
wymagających aktywności – burpees, 
wyciskanie żołnierskie, martwy ciąg, 
brzuszki z piłką lekarską, wskoki na 
skrzynie oraz rower air bike. W pierw-
szej kolejności startowały panie. Wśród 

4 zgłoszonych zawodniczek najlepsza 
okazała się Mariola Olszewska, 2. miej-
sce zajęła Paulina Majszczyk, a 3. lokata 
przypadłą Katarzynie Borkowskiej. Na 4. 
miejscu zawody ukończyła Maria More-
lowska. Do rywalizacji mężczyzn zgłosiło 
się 8 śmiałków. Konkurencje przygo-
towane przez organizatorów, mimo że 
wyglądały niepozornie, były naprawdę 
mordercze. Po około godzinie poznali-
śmy zwycięzców w kategorii mężczyzn. 
Zwyciężył Karol Smutek, który okazał się 
lepszy od Daniela Farbisia (2. miejsce) 
oraz Rafała Kryńskiego, który zawody 
ukończył na 3. stopniu podium. Zwy-
cięzcy zostali uhonorowani pamiątko-
wymi medalami, nagrodami rzeczowymi 
oraz pucharami.  Dziękujemy wszystkim 
zawodnikom, kibicom oraz współorgani-
zatorom z Exofitness. 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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5 listopada na obiekcie przy  
ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowiec-
kim odbyły się Indywidualne i Dru-
żynowe Mistrzostwa Mińska Mazo-
wieckiego Szkół Podstawowych klas 
V-VIII w Warcabach 100-polowych.  
 
Do zmagań zgłosiy się 3 placówki  
z naszego miasta:  SP 5, SP 6 oraz 
SP 2 - łącznie 43 uczniów. Wzorem lat 
poprzednich uczestnicy rywalizowali  
o miano najlepszego zawodnika i za-
wodniczki w poszczególnych klasach 
oraz w klasyfikacji drużynowej. Po około 
2-godzinnych zmaganiach i dziesiątkach 
rozegranych partii poznaliśmy zwycięz-
ców indywidualnych oraz tegorocznego 
triumfatora w kategorii drużynowej. 

W klasach V zwyciężyli Zofia Gągol 
(SP 5) i Jan Gągol (SP 5), w klasach VI 
Anna Syryjczyk (SP 6) i Łukasz Padzik 
(SP 5). Kategorię  klas VII wygrali Ka-
rolina Łastowiecka (SP 6) i Franciszek 
Mielec (SP 2), natomiast w najstarszym 
roczniku najlepsi okazali się Joanna Fe-
derak (SP 5) i Jan Morelowski (SP 5).  
W klasyfikacji drużynowej 1. miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa nr 5, dru-
gie Szkoła Podstawowa nr 6, a na naj-
niższym stopniu podium znalazła się 
Szkoła Podstawowa nr 2. Wszyscy 
zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe 
oraz pamiątkowe medale. Nad całością 
turnieju czuwał sędzia główny Łukasz 
Kosobudzki oraz pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

SPORT

Klasy podstawowe zagrały w warcaby

Korekta omyłki pisarskiej

Informujemy, że w numerze 7/279 Gazety 
Samorządowej „MIM” na str. 27. pojawił się 
błąd w tekście polegający na podaniu innych 
lokat zawodników niż te, które zajęli.  
W rzeczywistości w Mistrzostwach Powiatu  
w Tenisie Ziemnym w roczniku 2008-2010 
1. miejsce zajął Wiktor Kulikowski, a 2. miej-
sce przypadło Hubertowi Wierciochowi. 
Zawodników przepraszamy za pomyłkę.
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    SPORT

Kolejne zwycięstwa Grapplerów

Niedziela, 10 listopada, obfitowała  
w sukcesy młodzieży z Klubu Walki 
Grappler. Młodzi Grapplerzy odnieśli 
zwycięstwa na najważniejszej imprezie 
jiu jitsu - XV Mistrzostwach Polski BJJ, 
które zostały zorganizowane w Katowi-
cach. 

Na 10 matach pojawiło się prawie 
1800 zawodników i zawodniczek z ca-
łej Polski. Świetnie zaprezentowały się 
nasze zawodniczki Wiktoria Klepacka 
oraz Julia Paździoch. Pierwsza z nich 
w kategorii junior młodszy dziewczyny  
– 61 kg wywalczyła brązowy medal, 
druga - startująca w kategorii Juniorzy 
– 60,5 kg, dopiero w finałowej walce ule-
gła bardziej doświadczonej zawodniczce  
i tym samym uplasowała się na drugim 
miejscu.  W Mistrzostwach w kategorii 
master +100,5 g udział wziął trener KW 
Grappler - Marcin Frankiewicz, ostatecz-
nie zdobywając srebrny medal i drugie 
miejsce na podium. Trzech zawodników 
= trzy medale, co świadczy o bardzo 
dobrym przygotowaniu podopiecznych 
mińskiego klubu. 

Druga reprezentacja KW Grappler (pod 
opieką Kamila Ambroża) udała się na 
Mistrzostwa Polski MMA – imprezę  
od lat organizowaną w Sochaczewie, 
na której zgromadziło się ponad 400 
miłośników tego sportu. 

Pierwszy z mińskich zawodników 
Patryk Czapski uległ w walce swojemu 
przeciwnikowi, choć był naprawdę bliski 
zwycięstwa. Kolejny - Kuba Piekut, po 
2 wygranych walkach stoczył trzecią,  
w której znokautował swojego rywala, 
ale ostatecznie został zdyskwalifikowa-
ny, zdaniem Klubu niesłusznie, za faul 
na swoim przeciwniku. W tej sprawie zo-
stał ogłoszony oficjalny protest, a Kuba 
zajął 4. lokatę. Trzeci z reprezentantów 
KW Grappler - Dominik Wocial, w kate-
gorii kadet – 77 kg, stoczył 3 pojedynki 
w oktagonie, dwa spektakularnie wygry-
wając przez poddanie i nokaut rywala. 
Tym samym zdobył 3. miejsce na po-
dium i brązowy medal Mistrzostw Polski.

W niedzielę, 17 listopada, reprezentan-
ci Klubu Walki Grappler uczestniczyli 
w zawodach Arrachion BJJ Cup w Bi-
skupcu koło Olsztyna. 

Podczas turnieju w brazylijskim Jiu 
Jitsu nasze miasto reprezentowało 6 za-
wodników.  Przemyślana taktyka i sku-
teczne techniki wykorzystane w walce 

na macie zaowocowały bardzo dobrymi 
wynikami naszych podopiecznych.  
Złote medale zdobyli:  Aleksandra Bo-
decka i Andrzej Frankiewicz 
Srebrne medale: Damian Wieczorek oraz 
Jarosław Bodecki 
Brązowe medale: Aleksander Kozłowski 
oraz Ivan Novyk. 

mat. KW Grappler, fot. z arch. klubu



35  MIM / 2019 / LISTOPAD

URZĄD INFORMUJE
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Czy wiedzieliście, że 1/3 żywności wyproduko-
wanej na świecie jest wyrzucana? Statystyczny 
Polak wyrzuca 247 kg jedzenia rocznie. W do-
datku to wcale nie restauracje i wielkie super-
markety odpowiadają za tę sytuację. To w go-
spodarstwach domowych marnuje się trzy razy 
więcej żywności niż w handlu i gastronomii. Te 
przerażające statystyki opracowane przez Parla-
ment Europejski zadziałały na naszą wyobraźnię 
i spowodowały, że my, trzy maturzystki, posta-
nowiłyśmy działać. Chcemy wpłynąć na zmianę 
tej sytuacji w naszym mieście. Dlatego, dzięki 
wsparciu władz miasta oraz wielu partnerów, 
realizujemy projekt społeczny ,,Food sharing  
w Mińsku Mazowieckim”. 

Food sharing polega na dzieleniu się jedze-
niem, które jest w naszych domach, ale nie je-
steśmy w stanie lub nie mamy ochoty go zjeść. 
Zamiast wyrzucać, możemy przekazać je innym. 
Food sharing pozwala również korzystać z żyw-
ności pozostawionej przez kogoś innego, dzięki 
czemu ograniczana jest ilość kupowanych pro-
duktów.  

Od 1 grudnia w punkcie działającym w po-
czekalni dworca autobusowego będzie można 
dzielić się jedzeniem. Punkt składa się z lodó-
wek oraz szafek na suchą żywność. Można  
w nim zostawić jedzenie zdatne do spożycia, któ-
re było prawidłowo przechowywane i nie zawiera 
surowego mięsa ani jaj. Pełny regulamin akcji do-
stępny jest w punkcie oraz na stronie projektu na 
Facebooku. 

W ramach promocji działań proekologicz-
nych organizujemy także w sobotę 14 grudnia 
specjalne wydarzenie. Wszyscy nasi goście będą 
mogli w ramach warsztatów samodzielnie przy-
gotować woskowijkę (bawełnianą ściereczkę na-
sączoną woskiem, którą można wykorzystywać 
jako substytut folii spożywczej), rozwinąć swoją 
wiedzę na temat ekologii oraz idei less waste 
(ang. marnować mniej), a także zapewnić kre-
atywną i rozwijającą zabawę swoim dzieciom. 
Przygotowujemy także quizy i konkursy z nagro-
dami. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
na halę sportową liceum przy ulicy Pięknej w go-
dzinach 11:00-16:00. 

Szczegóły i aktualności dotyczące projektu 
można znaleźć na stronie www.facebook.com/
food.sharing.w.minsku.mazowieckim. 

 Karina Krzemińska, Dorota Gruba, Inna Šapkova  
(LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej)

URZĄD INFORMUJE

Wspólnie przeciw marnowaniu żywności! 

Grupy terapeutyczne prow
adzi certyfikow

any specjalista psychotera-
pii uzależnień i instruktor terapii uzależnień z Całodobow

ego Oddziału 
Terapii Uzależnień od Alkoholu w

 Łukow
ie. 
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Z PRAC RADY MIASTA

Podjęte uchwały:

• Uchwała Nr XII.112.2019 w sprawie opłaty targowej;
• Uchwała Nr XII.113.2019 uchylająca  uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 
• Uchwała Nr XII.114.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawar-

cia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskie-
go obejmującej stanowiska handlowe od Nr 1 do Nr 4, od Nr 8 do Nr 10, Nr 15, od Nr 17 do Nr 19, od Nr 22  
do Nr 28, od Nr 32 do Nr 34, Nr 37, od Nr 41 do Nr 42, od Nr 46 do Nr 48 i od Nr 50 do Nr 56;

• Uchwała Nr XII.115.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego 
obejmującej stanowiska handlowe Nr 5 i Nr 7;

• Uchwała Nr XII.116.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego 
obejmującej stanowisko handlowe Nr 11;

• Uchwała Nr XII.117.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego 
obejmującej stanowiska handlowe Nr 12, Nr 13 i Nr 38;

• Uchwała Nr XII.118.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego 
obejmującej stanowiska handlowe Nr 20 i Nr 35;

• Uchwała Nr XII.119.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu miasta;

• Uchwała Nr XII.120.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na 
terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XII.121.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady 
Miasta;

• Uchwała Nr XII.122.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mińsk  
Mazowiecki;   

• Uchwała Nr XII.123.2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019; 
• Uchwała Nr XII.124.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 

2019 – 2030;
• Uchwała Nr XII.125.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Mińsku Mazowieckim.

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
4 listopada 2019 roku

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