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Szanowni Państwo,
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– Projekt „Rozbudowa systemu 
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   w Mińsku Mazowieckim”
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   przy ul. Pięknej
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KULTURA – str. 14-19
– W Miejskiej Bibliotece Publicznej
– Z imprez MDK

SPORT – str. 20-21
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   śmieje się cały świat”
– VII Puchar Świata Taekwon-Do ITF 
   w Sydney
– Obóz sportowo-rekreacyjny 
– IX Turniej NO GI Fight Grappler Cup 
   i 8 Turniej w brazylijskim jiu jitsu

Z PRACY RADY MIASTA – str. 22
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– str. 23-31

URZĄD MIASTA INFORMUJE
– str. 32-33
 – Informacja dotycząca przyznawania  
    medali za długoletnie pożycie 
    małżeńskie
– Miński Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
– Opłaty za zmniejszenie naturalnej 
   retencji terenowej
– Ogłoszenie Zarządu PEC Sp. z o.o.

 Drodzy nauczyciele, pedagodzy, pracownicy miejskich szkół  
i przedszkoli. Z wieloma z Państwa już od ośmiu lat spotykamy 
się na Święcie Edukacji Narodowej.  Było ono obchodzone  
w różnych formach -  uroczystego apelu, bankietu, a ostatnio 
wspaniałego koncertu jako podziękowanie za Waszą ciężką  
i owocną pracę w ciągu całego roku szkolnego. 

 Na uroczystościach  tych w poszczególnych latach dużo 
mówiłem o nowych inwestycjach oświatowych. Od nasze-
go ostatniego spotkania przybyło nam kilka nowych bądź 
odnowionych obiektów oświatowych. To przede wszystkim 
Przedszkole Miejskie nr 5, które otwieraliśmy tydzień po świę-
cie edukacji, to plac zabaw NIVEA przy Szkole Podstawowej 
nr 6, który powstał dzięki wytrwałości i determinacji świet-

nie zintegrowanej społeczności szkolnej, to zupełnie nowa długo wyczekiwana kuchnia 
i stołówka w Szkole Podstawowej nr 5. To nowe interaktywne tablice, wyposażenie ga-
binetów profilaktyki zdrowotnej, światłowód w każdej szkole, to też realizowane obecnie:  
w ramach budżetu obywatelskiego 2017, zaprojektowany przez dzieci ogród minecraft 
przy „Piątce”, czy remont boiska w „Czwórce” realizowany przy wsparciu samorządu wo-
jewódzkiego.

 Długo by można też mówić o sukcesach naszych szkół i przedszkoli, o sukce-
sach naszych dzieci i młodzieży m.in. największej górze grosza w Polsce usypanej przez 
dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, II miejscu Szkoły Podstawowej nr 1 w rywa-
lizacji sportowej w regionie siedleckim w roku 2017/2018, udziale klas sportowych w finale 
mazowieckich młodzieżowych igrzysk sportowych, finaliście ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym z matematyki, zajęciu III miejsca w Polsce przez 
„Piątkę”  w konkursie „Dobre rady na elektroodpady”, I miejsca w Polsce przez „Szóstkę” 
w konkursie plastycznym, udziale uczennicy z „Trójki” w finale Ogólnopolskiego Konkursu 
Krasomówczego, V miejscu w kraju dla uczennicy „Czwórki” w Ogólnopolskim konkursie 
logicznego myślenia, czy zajęciu I miejsca w Polsce w konkursie duetów dziecięcych „DU-
ETTINO” przez uczniów MSA.

 To wszystko dzięki determinacji dyrektorów i  rodziców oraz tytanicznej pracy 
nauczycieli. Bo to właśnie Wam, pedagogom, należy przypisać to, na jakim poziomie jest 
mińska oświata, która rozwija się, pomimo ogromnych trudności finansowych, organiza-
cyjnych, czy prawnych. Pomimo pracy w ciągłej niepewności związanej z nieustannym 
reformowaniem oświaty. Niesiecie kaganek oświaty tak, jak nosili go nasi przodkowie, któ-
rym udało się utrzymać polską oświatę nawet wtedy, gdy nie istniało państwo polskie.  
W tym roku obchodzimy rocznicę 100 lat odzyskania niepodległości. Trudno o lepszy pre-
zent dla naszej Ojczyzny niż dobrze wykształcone młode pokolenia Polaków.  Wierne za-
sadom demokracji, przestrzegające Konstytucji, szanujące ojczysty język, znające naszą 
historię i dorobek kulturalny.  
 
Szanowni Państwo.
Wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty, członkom stowarzyszeń, 
uczniom i rodzicom, wszystkim, którym oświata jest bliska sercu, życzę wie-
lu sukcesów na kolejne lata i niech zawsze otacza Państwa życzliwość oraz  
serdeczność innych ludzi.
Dziękuję. 

Przemówienie Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej

W związku z nadchodzącym świętem „Wszystkich Świętych” 
31 października w godzinach popołudniowych i 1 listopada 
na ul. Kościelnej zostanie wprowadzona tymczasowa orga-
nizacja ruchu polegająca na częściowym wyłączeniu z ru-
chu ul. Kościelnej na odcinku od ronda ks. Dziąga do ronda  
ks. Sikory. Zakaz nie będzie dotyczył komunikacji miejskiej  
i osób niepełnosprawnych. Osoby odwiedzające groby bliskich  
i poruszające się samochodami osobowymi zachęcamy  
do pozostawiania pojazdów na wyznaczonych parkingach: 
na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Budowlanej oraz przy 
targowisku miejskim ul. Chełmońskiego. Uruchomiona zo-
stanie specjalna dwukierunkowa linia autobusowa C1 z tar-
gowiska na cmentarz. Przejazd autobusem miejskim będzie 
bezpłatny dla wszystkich.
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TEMAT NUMERU

Ogólnopolski Konkurs Na Najpięk-
niejszą Klacz Maści Kasztanowatej to 
niezwykłe wydarzenie, którego orga-
nizatorami byli Urząd Miasta Mińsk 
Mazowiecki i Muzeum Ziemi Mińskiej 
w Mińsku Mazowieckim,  współorga-
nizatorem był Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Konkurs odbył się  
w ramach obchodów 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę.

Finał konkursu miał miejsce 23 września 
w Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich. Uroczystość otwo-
rzył Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski oraz Dyrektor Mu-
zeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej.
W Finale brali udział:

1. Kamila Konieczna, Klacz: Odetta
2. Katarzyna i Paweł Wąsowscy, Klacz:  
    Fantazja
3. Barbara Szumiata, Klacz: Kapella – GB
4. Patrycja Marcinkowska, Klacz: Zorina
5. Mateusz Gargaś, Klacz: Daytona J
6. Anna Szwerthalter, Klacz: Oriana
7. Konrad Łuszkiewicz, Klacz: Ł-Oine-K
8. Arkadiusz Dratwiński, Klacz: Hamada
9. Ewa Saganowska, Klacz: Abrakadabra
 I miejsce zajęła klacz Abraka-
dabra, której właścicielką jest Ewa Saga-
nowska Stajnia Rudnik, wyróżnione kla-
cze to Odetta Kamili Koniecznej oraz klacz 
Daytona J, właściciel Mateusz Gargaś. 
Zaproszenie do udziału w Jury konkursu 
przyjęli: Jerzy Białobok - były Dyrektor 
Stadniny Koni Arabskich w Michałowie, 

Ogólnopolski Konkurs Na Najpiękniejszą 
Klacz Maści Kasztanowatej Cztery czwartki w MSA to projekt, który 

zrodził się ze współpracy Mińskiego Towa-
rzystwa Muzycznego i Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej w Mińsku Mazowieckim. Głównym 
jego założeniem było promowanie pośród 
lokalnej społeczności artystów związanych 
z Mińskiem Mazowieckim podczas kameral-
nych, letnich koncertów. Dzięki temu usłysze-
liśmy wykonawców, którzy z mińską sceną 
muzyczną związani są mocno, a także tych, 
którzy w Mińsku występują ciągle zbyt rzad-
ko. Wykonywano repertuar ambitny ale i przy-
jemny, poniekąd dostosowany do letniej aury, 
w pięknej, klimatyzowanej auli im. Wenantego 
Macieja Domagały.

     Cykl otworzył 2 sierpnia Oktet Wokalny 
Manufaktura Dźwięku zabierając zebranych  
w szaloną podróż przez muzykę rozrywkową 
naszych czasów. Nie zabrakło znanych stan-
dardów z repertuaru Michaela Jacksona czy 
wiązanki melodii Abby, poprzez The Lion Sle-
eps Sonight The Tokens  Hanka Medressa, 
Stand by Me Bena E. Kinga, Goodnight Swe-
etheart The Spaniels, The Sound of Silence 
Paula Simona, Sweet Dreams Eurythmics, My 
Heart Will Go On Jamesa Horna, ale sięgnęli 
oni również do bardziej współczesnych kom-
pozycji z repertuaru zespołu Pentatonix. Tego 
wieczoru można było usłyszeć tylko jeden in-
strument, ale za to najpiękniejszy jaki kiedy-
kolwiek powstał – głos ludzki. Najwspanialsze 
utwory mistrzów pop’u w aranżacji na zespół 
wielogłosowy, wykonane a’cappella przez 
osiem rewelacyjnie brzmiących ze sobą gło-
sów, to było wydarzenie, które na długo zapa-
dło w pamięci słuchaczy.
     Zespół wokalny Manufaktura Dźwięku po-
wstał w 2012 roku z inicjatywy grupy młodych 
ludzi skupionych w MTM. I chociaż na prze-
strzeni tych kilku lat skład zespołu nieznacznie 
ewoluował to idea wspólnego śpiewania po-
została. Oktet w tym czasie wykonał dziesiątki 
koncertów, prezentując publiczności różno-
rodną muzykę - od dawnej po współczesną  
i od sakralnej po rozrywkową. Zdobył też kilka 
nagród na konkursach chóralnych. Dzięki regu-

larnej pracy stale podnosi swój warsztat i moż-
liwości wokalne oraz stale poszerza repertuar.
     Tydzień później, 9 sierpnia, wystąpiła obda-
rzona wspaniałym sopranem lirycznym Ewelina 
Pachnik. Jej koncert to arie oraz pieśni. Pieśni 
to wynik zainteresowań Eweliny, gdyż oprócz 
opery jej działalność artystyczna koncentru-
je się głównie wokół pieśni. Ewelina Pachnik 
jest absolwentką Miejskiej Szkoły Artystycznej,  
w klasie kameralistyki wokalnej Pawła Hrusz-
wickiego.  Ukończyła również klasę muzyczną 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III So-
bieskiego. W tym samym czasie związana była 
z Mińskim zespołem poezji śpiewanej „Roz-
dwojenie Jaźni” z którym wystąpiła na wielu 
koncertach oraz prestiżowych festiwalach  
i konkursach poezji śpiewanej w Polsce.
 Dalsze umiejętności wokalne kształ-
towała pod okiem dr Marii Olkisz w Państwowej 
Szkole Muzycznej im. Józefa Elsnera, a także 
na wielu kursach mistrzowskich prowadzonych 
przez gwiazdy światowej wokalistyki, jak Piotr 
Beczała, Olga Pasiecznik czy Kate Paterson. 

W czerwcu tego roku zaśpiewała swój recital 
dyplomowy i ukończyła studia wokalne w kla-
sie prof. Agnieszki Monasterskiej na Wydzia-
le Wokalno - Aktorskim Akademii Muzycznej  
w Krakowie. Wokalistce towarzyszyła wybitna 
rosyjska pianistka – kameralistka Irina Krasa-
vina. Urodzona w Moskwie, tutaj ukończyła 
Akademię Muzyczną w klasie prof. Sergie-
ja Sienkova, a w 2014 roku ukończyła także 
studia doktoranckie. W 2008 roku za swoje 
osiągnięcia otrzymała stypendium artystyczne 
rosyjskiego ministra kultury. Była również sta-
żystką na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Od 2013 roku współ-
pracuje z Teatrem Wielkim Operą Narodową  
w Warszawie jako pianistka w programie 
kształcenia Młodych talentów. Jest laureatką 
wielu konkursów pianistycznych. Prowadzi ak-
tywną działalność jako solistka i kameralistka, 
występowała na wielu prestiżowych scenach 
koncertowych na świecie.
 Pieśni to oczywiście Stanisław Mo-
niuszko, F. Schuberta „Du bist die Ruh”, dwie 

Cztery czwartki w MSA z mińską sceną muzyczną

Anna Stojanowska - była Inspektor ds. 
hodowli koni, sędzia międzynarodowy  
i Paulina Rogalska - przedstawiciel Urzę-
du Miasta Mińsk Mazowiecki. 
 Wydarzeniem towarzyszącym, 
które poprzedzało finał, była konferencja 
„O Kasztance i nie tylko...” Odbyła się 
ona 22 września br. w Szkole Podstawo-
wej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim pod pa-
tronatami:
- prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego - 
Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego
- prof. dr. hab Iwony Markowskiej-Daniel 
Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa 
Nauk Weterynaryjnych
- lek. wet. Marka Mastalerka - Prezes 
Warszawskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej.
Konferencję otwierał zastępca Burmistrza 
Krzysztof Michalik.
Referaty głosili:
- Prof. dr. hab. Jerzy Kita - Koń w obronie 
Ojczyzny,
- Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński - 
Wspomnienia o pułkowniku dr. K. Millaku 
i podpułkowniku prof. K. Kulczyckim,
- Anna Stojanowska - Najpiękniejsze ara-
by maści kasztanowatej w hodowlach 
polskich,
- Dr Andrzej Bereznowski - Urazy Kręgo-
słupa u koni.
 Konferencja przyniosła bogac-
two informacji niezwykle interesujących 
dla każdego. Dziękujemy wszystkim,  
którzy uczestniczyli w tym niezwykłym 
wydarzeniu.

Muzeum Ziemi Mińskiej, fot. Rafał Szczepankowski

Z ŻYCIA MIASTA



6 7MIM październik 2018 MIM październik 2018 www.minsk-maz.plwww.minsk-maz.pl

w
w

w.facebook.com
/M

iastoM
inskM

azow
iecki

Z ŻYCIA MIASTAZ ŻYCIA MIASTA

pieśni  F. Maklakiewicza. „A jeśli chcesz za-
pomnieć” oraz „Kocham Cię”. Następnie za-
brzmiały utwory kompozytorów rosyjskich: 
„Margaritki” S. Rachmaninowa - opus 38 nr 3 
oraz P. Czajkowskiego „Den li tsarit” op. 47 nr 
6. Ewelina oraz Irina zaprezentowały również 
arię Jolanty z opery o tym samym tytule Piotra 
Czajkowskiego, arię „Vissi d’arte” z opery „To-
sca” G. Pucciniego a także z opery „Cygane-
ria” arię „Si, mi chiamano Mimi” i walc Musetty 
„Quando m’en vo”.
  W trzeciej odsłonie cyklu, 23 sierp-
nia, wystąpił niesamowity wirtuoz gitary - To-
masz Bereda w koncercie „Śladami mistrzów 
muzyki gitarowej”. Wykonawca swoje pierwsze 
kroki w świecie muzyki stawiał tutaj - w Szkole 
Muzycznej I stopnia w Mińsku Maz. Doskonalił 
swój warsztat w Szkole Muzycznej II stopnia 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie 
Ryszarda Bałałuszki oraz w Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu w klasie doktora improwizacji 

DLA NAUCZYCIELI 
 3 października w Auli im. We-
nantego Macieja Domagały uczniowie 
MSA zagrali koncert dla emerytowa-
nych nauczycieli z okazji zbliżającego 
się Dnia Edukacji Narodowej. W uro-
czystości gościem honorowym był bur-
mistrz miasta Mińsk Mazowieckiego- 
Marcin Jakubowski. Po części oficjalnej 
publiczność wysłuchała następujący 
program artystyczny w wykonaniu mło-
dych muzyków:

Franciszek  i Wiktor zagrali – „Słoniątko”
Mateusz Waligóra – „Elegię i  pastorale”

Koncerty uczniów szkoły muzycznejBartłomieja Marusika. Tomasz Bereda jest 
nauczycielem gry na gitarze w Miejskiej Szko-
le Artystycznej w Mińsku Mazowieckim oraz  
w Szkole Muzycznej  Janusza  Sadocha a 
także nauczycielem muzyki w Szkole Podsta-
wowej w  Siennicy. Koncertuje solowo oraz 
towarzyszy innym artystom jako akompaniator.  
W jego repertuarze znajdują się utwory daw-
nych mistrzów, klasyczne, jak i muzyki rozryw-
kowej. Dla licznie zgromadzonego audytorium 
zabrzmiał m.in. Luys de Narvaez  - Diferencias 
sobre „ Guardame Las Vacas”, Gaspar Sanz 
„Suita hiszpańska”, Mauro Giuliani „Wariacje 
na temat Haendla op.107”, Francisco Tarrega 
„Malaguena”, Francisco Tarrega - „Wspomnie-
nia z Alhambry”, Isaac Albeniz -  „Asturias”, 
Heitor Villa Lobos - „Preludium nr 1”, Jorge 
Morel - „Danza Brasilera”.
 Cykl koncertów zakończyła Julia Ka-
linowska, dając 30 sierpnia recital fortepianowy 
w sali koncertowej im. Piotra Skrzyneckiego. 
Absolwentka Miejskiej Szkoły Artystycznej  
w Mińsku Mazowieckim jest młodą pianistką, 
uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycz-
nej II stopnia w Zespole Państwowych Szkół 
Muzycznych nr 1 w Warszawie, gdzie kształci 
się pod okiem prof. Jerzego Sterczyńskiego. 
Recital Julia rozpoczęła utworem norweskiego 
kompozytora – Edvarda Griega, którego twór-
czość i podejście do rodzimego folkloru zdecy-
dowały, że mianuje się go Chopinem dalekiej 
północy. Sonatę e-moll op. 7 napisał mając  
22 lata. Składa się ona z czterech części. 
Pierwsze zabrzmiało dosyć energiczne allegro 
moderato. Po nim  rozmarzone andante molto, 
by w trzeciej części marszowym krokiem alla 
menuetto, dojść do wielkiego finału molto al-
legro.
 Następnie słowiański Fryderyk 
Chopin. Julia, trochę przewrotnie, jego utwo-
ry wykonała w kolejności odwrotnej do czasu 
ich powstania. Usłyszeliśmy 4 etiudy - utwory 
przeznaczone do czasem długich i żmudnych 
ćwiczeń techniki gry. Chopin te wirtuozowskie 
popisy podniósł jednak do rangi prawdziwych 
dzieł sztuki. Zabrzmiała Etiuda Des-dur nr 2 

op. posth. następnie Etiuda C-dur op. 10 nr 7, 
później Etiuda Ges-dur op. 10 nr 5 i na koniec 
Etiuda cis-moll op. 10 nr 4.
 Zmieniając charakter i tempo za-
brzmiała Ballada As-dur op. 47 nr 3, którą Fry-
deryk Chopin napisał w 1841 roku, a po niej 
finałowym utworem koncertu był pełen elegan-
cji, wytworny i majestatyczny Polonez A-dur 
op. 40 nr 1 Fryderyka Chopina z 1838 roku.
Publiczność gorąco przyjęła młodą artystkę, 
gratulując doboru reperuaru oraz umiejętno-
ści muzycznych a taskże życząc dalszego 
twórczego rozwoju. Koncerty prowadził Rafał 
Ostrowski.
 Mińskie Towarzystwo Muzyczne 
dziękuje za budującą i rokującą współpracę 
Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazo-
wieckim.

Tekst: Rafał Ostrowski
Zdjęcia: MTM

Dominika Płochocka – „Solo koncertowe”
Kruszewska Aleksandra – „Pastorale en-
fantine”
Maksymilian Abramowski – Etiudę
Władzia, Julia - zagrały w zespole „Spa-
cer” i „ Walczyka”
Anna Puścian - „Izbę”
Amelia Wiercioch- Preludium c moll J. S. 
Bacha 
Alicja Zygadło – „Krakowiaczek”  i „Ro-
mans” na 4 ręce
Joanna Ferderak - „Mały Chińczyk”
Hanna Kibała - „Grozik” na 4 ręce

DLA PRZEDSZKOLAKÓW
 25 września z inicjatywy dy-
rektor Pauliny Rzewuskiej-Koryciń-
skiej odbył się koncert jesienny dla 
przedszkolaków z cyklu „Pory roku”. 
Koncert podzielony był na trzy odsło-
ny:  „Wspomnienia z wakacji”, „Przed-
szkole”, „Jesień”. W udekorowanej sali 
koncertowej w barwach trzech odsłon 
młodzi artyści - uczniowie Msa - zapre-
zentowali następujący program: 

Asia - zagrała utwór pt. „Mały Chińczyk”
Ala - „Karawanę”
Klasa skrzypiec - „Kangurka”

Akompaniamenty do utworów wykonali 
nauczyciele MSA - Tatiana Żarek, Joanna 
Nowik, Paweł Szeląg.
Życzenia dla seniorów odczytała uczenni-
ca Aleksandra Kruszewska:

  „Dziś w ten szczególny dzień
każdy życzenia śle,
by z Wami i dla Was
szczęście zatrzymał czas.
Niech niebo zsyła Wam
jak lizak słodkie sny.
I niech ten słodki sen
zmienia się w każdy dzień.
Radość niech żyje w Was
smutki odchodzą w cień”

Miejska Szkoła Artystyczna składa senio-
rom najserdeczniejsze życzenia . Sto lat!
Szczególne podziękowania kierowane są 
w stronę dyrektor Pauliny Rzewuskiej- 
Korycińskiej za udostępnienie Auli.

 Opracowanie: Joanna Nowik, fot. z arch. MSA

Asia - „Cabalero”
Hania - „Tajemniczą wyprawę”
Maksymilian - „Zabawę”
Marcin - „Piosenkę Krysi”
Alicja - „Krakowiaczka”
Asia w duecie z panią Pauliną zagrały 
„Patyczki”
Ola w duecie z panią Pauliną zagrały 
„Deszczowy blues”

    Przedszkolaki podczas koncertu roz-
wiązywały muzyczne zagadki z cyklu 
„Jaka to melodia?” z wykorzystaniem 
piosenek: „Pociąg”, „Old Mc Donald”, 

„Stary niedźwiedź”, „Panie Janie”, 
„Krasnoludki”, „Mam chusteczkę ha-
ftowaną”. Zgromadzona publiczność 
przedszkolna uczyła się także piosenek: 
„Przedszkole drugi dom”, „Maszerują 
dzieci drogą”, „Malowała jesień”, „Ko-
lorowe listki”. Maluchy miały okazję  
pograć na instrumentach perkusyjnych 
z zestawu Carla Orffa.
   To był wspaniały koncert jesienny. Do 
zobaczenia w grudniu na koncercie zi-
mowym.

 Opracowanie: Joanna Nowik, fot. z arch. MSA

4 października Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski zaprosił mińsz-
czan na koncert p.t. „Kolory Miło-
ści” do Miejskiej Szkoły Artystycznej  
z udziałem z udziałem gwiazdy 
światowych scen operowych Alicji  
Węgorzewskiej (mezzosopran) oraz 
obdarzonego charyzmą, pasją śpiewu  
i poczuciem humoru znakomitego  
tenora Mirosława Niewiadomskiego.

 Artystom akompaniowała trój-
ka znakomitych gdańskich skrzypków 
Natalia Walewska, Anna Bona i Tomasz 
Kaczor.
 Koncertowi towarzyszyła mul-
timedialna prezentacja ożywających ob-
razów światowej sławy malarza i grafika 
Rafała Olbińskiego.
 Podczas koncertu można było 
usłyszeć utwory ukochane przez publicz-
ność i niezmiennie oklaskiwane od lat na 
całym świecie.

red. fot. z arch UM MM

Koncert „Kolory Miłości” w MSA
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Ślubowanie pierwszaków w mińskiej Piątce

4 października w Szkole Podstawowej nr 5 
im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowiec-
kim świętowano bardzo doniosłą uroczy-
stość ślubowania  i pasowania  na ucznia. 
To niezwykle ważne dla każdego pierwsza-
ka wydarzenie odbywało się w obecności 
rodziców, dziadków, kolegów i koleżanek  
z klas drugich oraz zaproszonych gości. Uro-
czystość zaszczycili swoim przybyciem: Bur-
mistrz Miasta - Marcin Jakubowski, Dyrektor 
Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 
– Mirosław Krusiewicz oraz przedstawiciel 
Rady Rodziców - Dariusz Świętochowski. 
Ogromną radość wszystkim zebranym spra-
wiła także obecność w tym wyjątkowym dniu 
osób duchownych – księdza proboszcza Ja-
nusza Kopczyńskiego oraz  księdza probosz-
cza Jana Opali. 

 Po uroczystej chwili wprowadzenia 
sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkoły pierw-
szoklasiści usłyszeli wiele ciepłych słów, które 
skierowali  do  nich  pani dyrektor Ewa Szczer-
ba, pan Marcin Jakubowski, pan Mirosław 
Krusiewicz  oraz pan Dariusz Świętochowski. 
Życzyli wszystkim maluchom powodzenia  na 
przyszłej uczniowskiej drodze w jednej z naj-
lepszych mazowieckich szkół oraz tego, aby 
nowy etap w ich życiu przepełniony był samymi 
sukcesami i „aby nauka szła im jak z płatka”.  
 
 Na twarzach nieco przejętych, ale 
szczęśliwych dzieci malował się uśmiech i za-
dowolenie. Uczniowie  z powagą ślubowali, 
przysięgając na sztandar szkoły, że będą  wzo-
rowo wypełniać obowiązki ucznia, przynosić 
chlubę rodzicom oraz szkole. Ceremonii paso-

Z ŻYCIA MIASTA

Mińskie opowieści w „Srebrzyku” 

Pragnąc uczcić setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybic-
kiego w Mińsku Mazowieckim podjęła trud 

Praca nad książką okazała się również wspa-
niałą lekcją historii dla samych jej twórców, 
gdyż młodzi artyści, by zdobyć istotne infor-
macje, musieli niejednokrotnie zgłębić swą 
wiedzę o Mińsku Mazowieckim.
 Promocja tomu miała miejsce pod-
czas Pikniku Rodzinnego, który odbył się 23 
września br. na terenie szkoły. Przedsięwzięcie 
zgromadziło wielu zainteresowanych, którzy 
mogli zdobyć egzemplarz książki, otrzymać au-
tograf oraz porozmawiać o procesie twórczym  
z samymi autorami. W czasie spotkania „Sre-
brzyk” – owoc pracy zespołu uczniów 
i pracowników Piątki - cieszył się dużym zain-
teresowaniem. Z pewnością warto polecić tę 
lekturę wszystkim mińszczanom. 

SP nr 5, fot. z arch. szkoły

wania specjalnym ołówkiem dokonał  gospo-
darz naszego miasta pan Marcin Jakubowski 
wraz z panią dyrektor Ewą Szczerbą oraz pa-
nem Mirosławem Krusiewiczem.  Aby zaakcen-
tować wyjątkowość wydarzenia, przypadające-
go w szczególnym roku, w którym świętujemy 
100-lecie odzyskania przez Polskę  niepodle-
głości,  każdy z uczniów otrzymał patriotycz-
ny upominek - flagę Polski. Dodatkowo  dzieci 
dostały słodkie  czekoladowe tabliczki przeka-
zane przez zakład Wedel oraz  upominki wrę-
czone przez Dyrektora Departamentu. Przybyli 
goście, a także sami pierwszoklasiści zostali 
obdarowani  książką pt. „Srebrzyk - mińskie 
opowieści” napisaną  pod okiem nauczycielki 
języka polskiego i historii, a także pisarki pani 
Marioli Kruszewskiej z wykorzystaniem wielu 
legend, wierszy, rysunków i fotografii, których 
autorami są  uczniowie Piątki.  
 
 Pierwszaki przygotowane zostały do 
tego uroczystego dnia pod okiem swoich do-
skonałych wychowawców – Ewy Brody - klasa 
I a,  Elżbiety Woźniak - klasa I b, Urszuli Zawa-
dy - klasa I c. Uroczystości towarzyszyły  błyski 
fleszówi obiektywy kamer. Po emocjonujących 
chwilach nadszedł również czas na słodki po-
częstunek przygotowany przez przejętych wy-
darzeniem rodziców. 

  Ślubowanie to dla wszystkich pierw-
szoklasistów wyjątkowy moment w karie-
rze szkolnej. Galowe stroje, sztandar, wielki 
ołówek, gratulacje, pamiątki  i niespodzianki 
stanowią z pewnością ważny element tych 
niezwykłych  i niezapomnianych  chwil. Najlep-
szym natomiast podziękowaniem od głównych 
bohaterów uroczystości były głośno wypowie-
dziane deklaracje, że kochają swoją szkołę. 

SP nr 5, fot. z arch. szkoły

stworzenia nietuzinkowej książki o jakże uj-
mującym tytule „Srebrzyk”. Zbiór powstał z 
inicjatywy Pani Dyrektor Ewy Szczerby, która 
nieustannie dopingowała i wspierała w pracy 

W dniach 21-24 września gościliśmy  
w Mińsku Mazowieckim delegacje  
z partnerskiego Krnov w Czechach i Sa-
int-Egreve we Francji. Tematem spotka-
nia było omówienie projektów współpra-
cy na nadchodzący rok. 
 Zaproponowano działania w sferze 
muzyki, sportu, wymiany młodzieży i wolonta-
riatu. Ponadto, goście mieli okazję przygoto-
wać Sójkę Mazowiecką, której pomysłodaw-
czynią jest p. Anna Kotuniak z Podciernia oraz 
wysłuchać prelekcji historycznej przygotowa-
nej przez p. Zbigniewa Nowosielskiego z Za-
grody Młyńskiej w Ptakach. O historii miasta 
zaś dowiedzieli się podczas wizyty w Muzeum 
Ziemi Mińskiej i w MZM Dział 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich. Uczestniczyli także w wyborze 
Najpiękniejszej Klaczy maści kasztanowatej, 
konkursie po raz pierwszy zorganizowanym  
w naszym mieście. Był także na czas na spa-
cer po zabytkowym parku i zwiedzanie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. W opiekę nad go-
śćmi zaangażowali się wolontariusze Fundacji 
EBU z Elizją Bujalską na czele, Mateusz Wró-
blewski z Klubu Młodego Mińszczanina, radni 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Barbara Reda, 
Robert Galazka. Waldemar Mirecki, Maciej Ci-
chocki, Piotr Wojdyga, Jerzy Gryz. 

Diana Rokicka  fot. z arch. UM MM

Delegacje z miast partnerskich

zespół składający się z uczniów i pracowni-
ków placówki. Nad poprawnością meryto-
ryczną, warstwą literacką oraz artystyczną 
czuwała Mariola Kruszewska, a za sprawą 
działającego przy szkole Stowarzyszenia Na 
Piątkę i Prezesa Dariusza  Świętochowskiego 
książka we wrześniu trafiła do rąk czytelników. 

 „Srebrzyk” gromadzi niesamowite 
opowieści o znanych i mniej znanych faktach z 
historii naszego rodzinnego miasta. W sposób 
łatwy i przystępny przekazuje młodemu czy-
telnikowi informacje o bliskich mu miejscach, 
postaciach i wydarzeniach związanych z Miń-
skiem Mazowieckim, pozwala odkryć cieka-
wostki, o których dotychczas nie słyszał. 
 Mimo że treści ujęte z zbiorze ad-
resowane są głównie do uczniów szkół pod-
stawowych, przepiękny i bogaty język gawędy 
pozwala i dojrzałemu czytelnikowi na nowo 
spojrzeć na znane już zjawiska i zagadnienia. 
Prezentowane w książce opowiadania przypo-
minają, jak ważną wartością w życiu człowie-
ka jest znajomość historii, a przede wszystkim 
najbliższej „małej ojczyzny”. Zamieszczone  
w opracowaniu opowiadania uświetniają prze-
piękne ilustracje oraz niezwykle ciekawe fo-
tografie obrazujące najbliższe sercom mińsz-
czan miejsca.

3 września 2018r. Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki podpisał z Fundacją Promocji 
Gmin Polskich umowę o powierzenie grantu 
dotyczącą realizacji projektu pn. „Podnie-
sienie kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców województwa mazowieckiego”. Projekt 
będzie realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kom-
petencje  społeczeństwa, działania 3.1.: 
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych. W ramach projek-
tu Miasto Mińsk Mazowiecki zorganizuje  

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 
w roku 2019 szkolenia w zakresie korzysta-
nia z Internetu (w tym z e-usług)   dla miesz-
kańców województwa mazowieckiego,  
w tym dla osób w wieku pow. 65 lat. Uczest-
nicy szkoleń będą mieli do wyboru siedem 
modułów tematycznych:
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4.  „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”
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Przez 4 pierwsze tygodnie wakacji odbywały 
się półkolonie “Międzykulturowego Lato” zor-
ganizowane przez Fundację Rozwoju Między-
kulturowego EBU. W Szkole Podstawowej nr 3 
dzieci z Mińska i okolic wzięły udział w warsz-
tatach i aktywnościach przygotowanych przez 
polskich i zagranicznych wolontariuszy.

 Fundacja Rozwoju Międzykulturowe-
go EBU zadbała o dobrą zabawę. Dzieci zarówno 
na rozpoczęcie, jak i na zakończenie dnia, wspól-
nie śpiewały piosenkę specjalnie stworzoną i do-
braną do tematu turnusu. Jedną część dnia sta-
nowiły gry i aktywności w grupach, a w kolejnej 
uczestnicy brali udział w wybranych przez siebie 
warsztatach. Każdy turnus miał inny temat prze-
wodni; pierwszy turnus, „Od morza do Tatr” sku-
piał się na geografii Polski, w tym Mińska i okolic. 
Dzieci odkrywały bogactwo polskich krajobra-
zów, uczyły gości o naszych tradycjach, legen-
dach i regionach. Podczas drugiego - „Superpo-
wers” – dzieci przeobraziły się w superbohaterów 
i rozwijały swoje super moce i kompetencje spo-
łeczne. Podczas trzeciego, „coolturalnego” ty-
godnia uczestnicy poznali kultury krajów swoich 
opiekunów i ich narodowe potrawy, z kolei pod-
czas czwartego obcowali z „Żywiołami i cudami 
natury”. Dzieci zrobiły własny wulkan, przygoto-
wały wegańskie pesto, zwykłe kamienie zamieniły 
na kamienie szlachetne, a także poznały trady-
cyjne tańce Hiszpanii, Grecji, Francji, Bułgarii czy 
też Węgier. Najważniejszym elementem jednak 
było poznanie innych kultur, trenowanie języka 
angielskiego oraz rozwój umiejętności komunika-
cyjnych.
 Półkolonie z roku na rok cieszą się 
coraz większym powodzeniem. Ten był rekordo-
wy pod względem liczby uczestników i wolon-
tariuszy, udział wzięło ponad 300 osób, w tym  
w rekordowym turnusie ponad 120. O ich dobrą 
zabawę i bezpieczeństwo dbało niemal 40 wo-
lontariuszy.
 Oprócz zajęć dla dzieci, prowadzone 
były również warsztaty dla nastolatków. Część  
z nich przeszła szkolenie i asystowała wolonta-
riuszom w ostatnim turnusie, a także włączyła się  
w pozostałe działania Fundacji, powiększając 
międzykulturową rodzinę.
 Sukces półkolonii był możliwy dzię-
ki wsparciu Burmistrza Miasta Marcina Jaku-
bowskiego, który objął program patronatem 
honorowym. Bardzo dziękujemy za wsparcie  
i za możliwość skorzystania z przestrzeni szkoły, 
a Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 za go-

ścinę. Największe podziękowania ślemy naszym 
uczestnikom, dzięki którym co roku jesteśmy 
zmotywowani, aby realizować nowe i ciekawe 
pomysły.

Happy Mińsk
W sierpniu akcją przewodnią Fundacji Rozwo-
ju Międzykulturowego EBU była akcja „Happy 
Mińsk”. Założeniem programu było wywołanie 
uśmiechu u mieszkańców Mińska Mazowiec-
kiego.
 Wolontariusze niemal każdego dnia 
wychodzili na miasto z różnymi pomysłami i dzia-
łaniami. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
fotobudka z własnoręcznie przygotowanymi ak-
cesoriami. Rozdawano również karteczki z miły-
mi sentencjami, na przykład „uśmiechnij się” albo 
„miłego dnia”.

Spotkanie z Burmistrzem
W trakcie tegorocznego sezonu projektu SKY IS 
THE LIMIT, realizowanego przez Fundację EBU 
ze środków programu Erasmus+, odbyło się ko-
lejne spotkanie lokalnej i zagranicznej młodzieży 
z Burmistrzem Miasta Marcinem Jakubowskim 
poświęcone tematom polityki młodzieżowej. De-
batowaliśmy o aktywizacji młodzieży w Mińsku 
Mazowieckim oraz porównaliśmy politykę mło-
dzieżową w innych krajach. Spotkanie odbyło się 
w Laboratorium Wolontariatu i Inicjatyw Młodzie-
żowych EBU LAB przy ul. Pięknej 26.
 Nasz zespół, jako ulubione miejsce, 
wskazał park i Pałac Dernałowiczów. Zgodnie 
stwierdzili również, że zaletą jest duża liczba 
wydarzeń organizowanych dla mieszkańców, 
między innymi właśnie przed pałacem. Za plus 
uważają również transport publiczny. Rasizm jest 
jednak wciąż problemem istniejącym w naszym 
mieście i, niestety, dość powszechnym. Ludzie 
nie tylko reagują negatywnie na inny kolor skóry, 
ale nawet na inny język. Brak akceptacji najmoc-
niej odczuli ze strony starszych osób.
 Wolontariusze zagraniczni opowie-
dzieli również jak wygląda polityka młodzieżowa 
w ich krajach i państwach. Zaznaczyli, że popu-
larne są centra młodzieżowe, do których mło-
dzież może przyjść w wolnej chwili i spędzić czas 
z rówieśnikami grając w piłkę, na instrumentach, 
w karty lub po prostu rozmawiając. 

Międzykulturowy piknik
Po raz kolejny Fundacja EBU zaprosiła mieszkań-
ców miasta do wspólnego piknikowania i spę-

dzenia letniego popołudnia w międzynarodowym 
towarzystwie. Piknik odbył się 12 sierpnia. Była 
to też okazja do świętowania Międzynarodowego 
Dnia Młodzieży. W 2018 roku jego hasłem prze-
wodnim była „Bezpieczna przestrzeń dla mło-
dzieży”. W Mińsku taką bezpieczną przestrzenią 
jest EBU LAB.
 Zespół EBU zadbał o ciekawą formę 
komunikacji podczas pikniku. Pomocą stały się 
kolorowe krawaty, które zachęcały do rozmowy 
i odkrywania ciekawostek o sobie nawzajem ale 
też o naszych kulturach.
 Na pikniku nie zabrakło smakowitych 
i międzynarodowych przysmaków własnoręcznie 
wykonanych przez wolontariuszy. Reka z Węgier 
przygotowała langosza, Irene z Grecji - tzatziki, 
grupa Hiszpanów – tortille, a Francuzi – quiche 
lorraine. Wolontariusze z zagranicy natomiast 
spróbowali dań, które przynieśli dla nich polscy 
goście.
 Fundacja EBU bardzo lubi angażować 
uczestników wydarzeń do wspólnego działania 
dlatego w kulminacyjnym momencie goście mieli 
okazję razem z zespołem hiszpańskim przygoto-
wać własnoręczne „tapas” czyli tradycyjne hisz-
pańskie przekąski. Hiszpanie opowiedzieli rów-
nież skąd wzięła się ta nazwa i cały zwyczaj.
 EBU LAB jest nie tylko bezpieczną 
przestrzenią, ale też miejscem współtworzonym 
przez młodych mieszkańców. Dlatego podczas 
pikniku każdy obecny mógł włączyć się w two-
rzenie artystycznego malowidła na ścianach bu-
dynku. A jednym z bardzo popularnych tematów 
rozmów były ciekawostki i porady podróżnicze.

 Włoskie lato w MDK
Podczas „Włoskiego lata z EBU” w Miejskim 
Domu Kultury najmłodsi uczestnicy mogli prze-
nieść się do słonecznej Italii. Wolontariusze przy-
gotowali warsztaty teatralne, plastyczne, tanecz-
ne i kulinarne. Była to też okazja do zapoznania 
się z geografią i kulturą Włoch.

Piknik czytelniczy
Fundacja EBU aktywnie włączyła się w Piknik 
Czytelniczy organizowany przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną. Wolontariusze stali się szalonymi 
naukowcami i opowiadali o międzykulturowych 
ciekawostkach ze świata nauki. Uczestnicy pikni-
ku mogli dowiedzieć się na przykład kto wynalazł 
mopa, kalkulator albo helikopter, a także skąd po-
chodził autor kostki Rubika lub łodzi podwodnej. 

Fundacja EBU, fot. z arch. fundacji

Z ŻYCIA MIASTA

Na przystankach autobusowych po-
jawiły się ławki. Może jeszcze nie na 
wszystkich, ale proces ten będzie 
kontynuowany. Przypominamy, że 
bezpłatną komunikację miejską mają 
nie tylko mieszkańcy naszego miasta, 
ale także seniorzy z całej Polski, którzy 
ukończyli 65 lat. Dziękujemy w imieniu 
seniorów.

Nowe ławki 
na przystankach 

Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim”

5 października 2018 r  zawarto umowę 
na realizację Zadania 9 „Budowa kana-
lizacji wód opadowych w ul. Marii Gro-
chowskiej i Hipolita Konopki”.

Zadanie będzie realizowane przez  
Zbigniewa Wociala prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą  
„ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY 
ZBIGNIEW WOCIAL” z siedzibą w Miń-
sku Mazowieckim.  

W ramach zadania zostanie wybudo-
wana  sieć kanalizacji deszczowej w ul. 
Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki  
w latach 2018-2019 r. 

Ponadto w ramach umowy zostaną m.in.:
- wykonane roboty drogowe  na długo-
ści  ok. 691 m obejmujące wykonanie 
nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów  
i ciągu pieszo-jezdnego z kostki betono-
wej brukowej
-  wykonane roboty związane z rozbudo-
wą oświetlenia ulicznego o 2 stanowiska 
słupowe. 

red. fot. z arch. UM MM

Umowa na budowę kanalizacji w ul. Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki” 

Półkolonie Fundacji EBU

28 września miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi na nowo wybudowa-
nej ul. Sosnowej w południowej części miasta. W wydarzeniu uczestniczył 
Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Tomasz Płochocki, mieszkańcy ul. Sosnowej, przedstawiciele samorządu  
i wykonawcy.
W ramach budowy ul. Sosnowej wykonano:
– jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na sięgaczu,
– nawierzchnię z betonu asfaltowego na pozostałym odcinku,
– zatoki parkingowe, chodniki, zjazdy z betonowej kostki brukowej,
– kanalizację deszczową,
– oświetlenie uliczne oraz stałą organizację ruchu. 

red. fot. z arch. UM MM

Otwarcie ul. Sosnowej
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Z ŻYCIA MIASTA

1 sierpnia 2018 r. zawarta została umo-
wa na przebudowę nawierzchni boiska 
sportowego do piłki ręcznej przy Szkole 
Podstawowej Nr 4, ul. Siennicka 17.
 Wykonawcą robót wyłonionym 
w drodze przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego jest firma AK Sport An-
drzej Gniado z Okuniewa.
 Roboty budowlane obejmują 
wykonanie nowej nawierzchni poliureta-
nowej boiska o powierzchni ok.965 m2, 
malowanie linii, montaż koryta odwod-
nienia liniowego z podłączeniem do ist-
niejącej kanalizacji, montaż piłkochwytów 
za bramkami, instalację nowych bramek, 
montaż stojaków rowerowych .
 Wartość wszystkich robót brutto 
wyniesie 284 332,67 zł. Planowany termin 
zakończenia inwestycji 24.10.2018.
 Inwestycja jest dofinansowana 
z budżetu Województwa  Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MA-
ZOWSZE 2018” w wysokości 100 000 zł.

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM

Termomodernizacja budynku przy ul. Pięknej

Zadanie zostało dofinansowane w kwo-
cie 114 936, 90 zł  z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu  Infrastruktura kultury.

W ramach inwestycji wykonano:
- izolację przeciwwilgociową  poniżej 
poziomu gruntu,
- termomodernizację ścian zewnętrz-
nych budynku,
- obróbki blacharskie,
- wymianę drzwi zewnętrznych,
- remont schodów zewnętrznych, z ba-
lustradą i daszkiem, 
- opaskę z kostki brukowej wokół bu-
dynku,

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4

Z ŻYCIA MIASTA

Zadanie zostało dofinansowane  
w kwocie 240 000 zł  w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa  V Gospo-
darka przyjazna środowisku, Działanie 
5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Nr  
projektu RPMA.05.01.00-14-8676/17.

W ramach inwestycji wykonano:
- projekt techniczny budowy syste-
mu ostrzegania i alarmowania ludności 
na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki 
obejmujący  instalację  punktów alar-
mowych - 9 szt. syren elektronicznych,  
1 szt. stację pogodową,  1 szt. detektor 
do wykrywania skażeń chemicznych,  
1 szt. detektor do wykrywania skażeń 
promieniotwórczych, oraz centrali steru-
jąco-kontrolnej,
- dostawę, instalację i konfigurację opro-
gramowania, niezbędnych podzespołów 
punktów alarmowych (syren elektronicz-
nych, anten, urządzeń sterujących, ra-
diotelefonów, urządzeń zasilających itp.),
- integrację budowanego systemu na 
szczeblu miejskim, z Systemem Wo-
jewództwa Mazowieckiego zgodnie  
z uznanymi standardami i normami  
w dziedzinie  łączności radiowej, energe-
tyki, informatyki i telekomunikacji.

Lokalizacja:
1) Punkty Alarmowe – 9 szt.
a) ul. Małopolska 11, 
Szkoła Podstawowa Nr 5;
b) ul. Wyszyńskiego 56, 
Aquapark MOSiR;
c) ul. Konstytucji 3 Maja 10, 
Przedszkole Miejskie Nr 10;
d) ul. Siennicka 17, 
Szkoła Podstawowa Nr 4;
e) ul.  Budowlana 2, 
Szkoła Podstawowa Nr 3;
f) ul. Warszawska 250, 
Przedszkole Miejskie Nr 6;
g) ul. Sosnkowskiego 16, 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej;
h) ul. Osiedlowa 8, 
Ochotnicza Straż Pożarna;
i) działka nr 6273, Skrzyżowanie 
ul. Spacerowej i ul. Klonowej.
2) Stacja meteorologiczna – 1 szt.:
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.
3) Detektor skażeń chemicznych – 1 szt. 
ul. Konstytucji 3 Maja 1, Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki.
4) Detektor skażeń promieniotwórczych 
    – 1 szt. 
ul. Konstytucji 3 Maja 1, Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki.
5) Centrala sterująco-kontrolna – 1 szt.:

ul. Konstytucji 3 Maja 1, Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki, Zespół Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzę-
du Miasta.

Termin realizacji:
maj – październik 2018 r.
Wartość inwestycji:
309 000  zł
Wykonawca:
DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k, Sopot

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM
18 września 2018 roku Burmistrz Mia-
sta Mińsk Mazowiecki podpisał z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego umo-
wę inwestycyjną w sprawie udzielenia 
pożyczki na realizację projektu pod 
nazwą „Przystosowanie parku miej-
skiego wraz z terenem przyległym 
oraz budynkiem MDK do realizacji ce-
lów Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 
2025” w ramach Instrumentu Finanso-
wego JESSICA2 wdrażanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 (RPO WM 2014 - 2020)  Oś 
Priorytetowa 6: Jakość życia Działanie 
6.2.: Rewitalizacja obszarów zmargina-
lizowanych. Umowa ta pozwoli na wy-
konie następujących zadań inwestycyj-
nych w 2018 r. tj.:

1.  „Budowa oświetlenia na terenie parku 
miejskiego”, 
2. „Zakup i montaż słupków”, 
3. „Wykonanie klimatyzacji i wentylacji  
w Miejskim Domu Kultury”,
4. „Rozbudowa i przebudowa ul. Ogro-
dowej”.
 

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM

„Jessica 2” w Mińsku Mazowieckim

- oświetlenie oświetlenia zewnętrznego 
terenu wokół nieruchomości

Lokalizacja:
ul. Piękna 26
Termin realizacji:
lipiec – październik 2018r.

Wartość inwestycji:
143 941, 02 zł
Wykonawca:
Andrzej Samsel Zakład Usług Remonto-
wo – Budowlanych, Zalesie
 

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM

System ostrzegania i alarmowania ludności 
o zagrożeniach
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

Narodowe Czytanie 
w miejskim stylu

Jak co roku, biblioteka włączyła się  
w „Narodowe Czytanie”, ogólnopolską 
akcję pod patronatem pary prezydenc-
kiej. Tym razem tematem przewodnim 
było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskie-
go. Biblioteka postanowiła podejść do 
tego zadania nieco inaczej niż w latach 
poprzednich. Stawiając sobie za cel, 
włączenie w tę akcję jak największej liczy 
mińszczan, bibliotekarze zorganizowali 
happeningi w pięciu miejscach na tere-
nie Miasta, które trwały w jednym cza-
sie - 8 września, o godz. 11:00. Czytanie 
odbywało się w centrum Miasta – przy 
fontannie obok Ronda Hallera. Tam „przy 
lekturze” spotkać można było miejskich 
radnych i Elżbietę Sieradzińską – Dyrek-
tora MBP. Przed Biblioteką czas swoim 
czytaniem umilali nam członkowie Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku i Miejskiej 
Rady Seniorów. Czytaliśmy wspólnie 
także w księgarni „Książnica Polska”  
w Galerii Emma. Do akcji włączył się rów-
nież  Miejski Dom Kultury i Muzeum Ziemi 
Mińskiej. Czytać „w terenie” mógł każdy, 
kto przed terminem wydarzenia, telefo-
nicznie lub osobiście zgłosił taką chęć 
i zapisał się na listę prowadzoną przez 
MBP. Dziękujemy serdecznie wszystkim 
uczestnikom tegorocznego „Narodowe-
go Czytania”, zarówno tym czytającym, 
jak i ich słuchaczom.

Wystawa kolekcji obrazów 
Mariusza Dzienio
 „Dzieje malowane 966 -1918-2018”

W dniach 14 września – 12 październi-
ka 2018 r. w Bibliotece można obejrzeć 
wspaniałą wystawę kolekcji obrazów 
Mariusza Dzienio. Historia, architektura, 
sceny batalistyczne, dzieje oręża pol-
skiego, akwarele, grafiki, obrazy olejne, 
ilustracje książkowe, czyli „Dzieje malo-
wane 966-1918-2018”. Zapraszamy do 
zwiedzania tej pięknej wystawy pod Ho-
norowym Patronatem Burmistrza Marcina 
Jakubowskiego. Wśród prezentowanych 
prac są między innymi portrety Józefa 
Piłsudskiego autorstwa Zdzisława Czer-
mańskiego, akwarele Stefana Pajączkow-
skiego - twórcy Wielkopolskiego Muzeum 
Wojskowego, oryginalne prace Szymo-
na Kobylińskiego, ilustracje Antoniego 
Uniechowskiego, czy też obrazy Marka 
Chabrowskiego. W dniu 14 września,  
o godzinie 12.00 wystawa miała swój wer-
nisaż z udziałem Mariusza Dzienio, który 
w barwnej opowieści przybliżył tematykę  
i pochodzenie prezentowanych prac. 

Czy łatwo być kobietą we 
współczesnym świecie?

Takiego wieczoru jeszcze w mińskiej 
bibliotece nie było. 4 października, na 
spotkanie realizowane w murach MBP 
przez Centrum Psychologiczne SENS i 
Centrum Medyczne Mińsk Medica za-
prosiliśmy kobiety. Wspólnie podczas 
wykładu i rodzącej się w trakcie jego 
trwania dyskusji, szukaliśmy odpo-
wiedź na pytanie, jak w gonitwie dnia 
codziennego, wypełniając wszystkie 
swoje role społeczne, znaleźć czas dla 
siebie. Prowadząca spotkanie psycho-
log Joanna Młoduchowska wyjaśniała 
mechanizmy zachodzące w psychice 

kobiet, które podejmują wyzwanie by-
cia dobrymi pracownicami, żonami, 
matkami, przyjaciółkami. Jak godzić 
poszczególne role społeczne, aby nie 
wpaść w pułapkę wyniszczającego nas 
perfekcjonizmu, kompleksów, czy też 
chronicznego zmęczenia. Zatem Drogie 
Panie, pozwólmy sobie na odrobinę od-
poczynku, realizowanie własnych pasji, 
dajmy sobie prawo do błędów, a przede 
wszystkim w myśl kobiecej solidarności, 
wspierajmy się nawzajem, rozmawiajmy 
o problemach i szukajmy wspólnie roz-
wiązania – tak jak tego wieczoru. 
 Spotkanie zapoczątkowa-
ło cykl warsztatów realizowanych we 
współpracy Biblioteki z Centrum Psy-
chologicznym SENS i Centrum Medycz-
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ne Mińsk Medica. Kolejny wykład i dys-
kusja już 11 października, o godz. 18:00. 
A następne spotkanie 25 października, 
o godz. 18:00 poprowadzi Tomasz Po-
drażka – terapeuta urologiczny i fizjote-
rapeuta. 

Biblioteka Podróży 
z Wojciechem Jagielskim 
i jego książką „Na wschód 
od zachodu”

21 września wraz ze znanym repor-
tażystą i dziennikarzem Wojciechem  
Jagielskim przenieśliśmy się duchem 
na „wielki szlak hippisów” w podróż 
przez Turcję, Afganistan, Pakistan, 
Nepal aż do Indii. Niezwykły wieczór, 
wspaniała atmosfera i wiele ciekawo-
stek ze świata wschodu. Wojciech Ja-
gielski, w rozmowie z prowadzącym 
spotkanie, wielokrotnie odwoływał się 
swoich wspomnień z okresu, w którym  
w charakterze korespondenta wojenne-
go, odwiedzał miejsca pobytu hipisów  
w latach 70 – tych i 80 – tych. 
 Spotkał tam wielu lu-
dzi, którzy chętnie opowiadali mu  
o swoim życiu i wyprawach. Wszystkie 
odbyte wówczas rozmowy były zaląż-
kiem do powstania książki „Na wschód 
od zachodu”. Jedną z bohaterek repor-
tażu jest Kamal – Polka, która w latach 
90 – tych wyruszyła do Indii, aby uciec 
przed kulturą zachodu i doświadczyć 
duchowej przemiany. Po spotkaniu Woj-
ciech Jagielski rozmawiał z Czytelnikami 
i podpisywał książki. 

Stanisława Gujska 
– edukacja najmłodszych 
poprzez literaturę i zabawę

3 października bibliotekę odwiedziła 
autorka znana i uwielbiana przez dzie-
ci – Pani Stanisława Gujska. Oddział 
dla Dzieci zaprosił na spotkanie z pi-
sarką dzieci z mińskich przedszkoli  
i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Pani 
Stanisława Gujska, autorka z naszego 
regionu, która zawsze znajduje czas dla 
młodych czytelników, i tym razem spra-
wiła nam wszystkim wielką radość swoją 
obecnością. 
 Spotkanie z pisarką miało cha-
rakter dydaktyczny. Autorka poprzez za-
bawę z dziećmi, czytanie im wybranych 
fragmentów swoich książek i rozmowę  
z maluchami, przemyciła treści edukacyjne 
i wychowawcze na temat relacji w rodzinie, 
szacunku dla innych ludzi, wartości przy-
jaźni w życiu człowieka, opieki nad zwie-

rzętami. Oddział dla Dzieci zadbał także  
o odpowiednią oprawę spotkania. Moty-
wem dominującym w dekoracji było czer-
wone jabłuszko, jako nawiązanie do aktual-
nej jesiennej aury. Jesteśmy wdzięczni Pani 
Stanisławie Gujskiej za jej wielką serdecz-
ność i czas, którego nigdy jej nie brakuje dla 
najmłodszych czytelników naszej biblioteki.

ZAPOWIEDZI:
25 października, godz. 18:00 - Centrum Psy-
chologiczne SENS  i Centrum Medyczne Mińsk 
Medica -„Ciało kobiety - jak o nie zadbać, od-
krywać, rozwijać o wzmocnić z nim kontakt”. 
Wykład i dyskusję poprowadzi terapeuta urolo-
giczny i fizjoterapeuta - Tomasz Podrażka.
10 listopada - Targi Wydawców Regionalnych 
„Nad Srebrną”
14 listopada, godz. 18:30 - Spotkanie z Krystyną 
Koftą  i promocja książki „W szczelinach czasu. 
Intymnie o PRL – u”
26 – 27 listopada - Dni Kultury Żydowskiej „Bliscy  
i Oddaleni”

MBP, fot. z arch. biblioteki
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Przez 10 lat Festiwal Himilsbacha roz-
rósł się do całotygodniowego wyda-
rzenia łączącego w sobie różne gatun-
ki sztuki. 
 W tym roku Miejski Dom Kul-
tury zainaugurował jubileuszową edycję  
1 września w warszawskim Klubie SPA-
TiF premierą komiksu „W imieniu pra-
wa”. Autorem scenariusza i rysunków 
na podstawie opowiadania Jana Himils-
bacha jest Wojciech Cichoń. Prezentacji 
komiksu towarzyszyła projekcja spekta-
klu Teatru Telewizji „Orzeł na dachu”.

 Festiwalową tradycją stały się 
różne wydawnictwa. Jubileuszowy 10. 
Festiwal postanowiliśmy uczcić audio-
bookiem zawierającym dwa archiwalne 
nagrania, będące prawdziwymi pereł-
kami dla miłośników twórczości Himils-
bacha. W archiwum zielonogórskiego 
Radia Zachód odnaleźliśmy nagranie 
z lipca 1985 roku ‚Jan bez ziemi czyli 
monolog Himilsbacha” Ireny Linkiewicz. 
Nagranie powstało podczas Lubuskie-
go Lata Filmowego. Drugie z nagrań 
to audycja „Duo” w reżyserii Waldemar 

Matuszewski według nigdy dotąd nie 
zrealizowanej noweli filmowej Janusza 
Głowackiego, Janusza Kondratiuka  
i Krzysztofa Mętraka z 1973 r., opowia-
da o losie artystów - Maklako i Himils-
bacha (skojarzenia z autentycznymi po-
staciami nie całkiem przypadkowe). 
 Premierę tego wydawnictwa  
4 września uświetniło spotkanie z Kazi-
mierzem Kaczorem prowadzone przez 
Jana Warenycię z Teatru Polskiego Ra-
dia. Ścieżki zawodowe naszych gości 
splatały się z Himilsbachem. Aktor Ka-

Z IMPREZ MDK
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zimierz Kaczor zmierzył się z tekstem 
mińskiego naturszczyka przy realizacji 
słuchowiska „Koniec sezonu”. Jan Ware-
nycia z kolei reżyserował „Raj na ziemi” 
również wg opowiadania Himilsbacha. 
Na spotkaniu nie obyło się bez wspo-
mnień i anegdot ze wspólnej pracy.
 Festiwal to również MONIDŁO, 
czyli nagroda dla najlepszego aktora 
niezawodowego. W tym roku przypa-
dła ona Małgorzacie Ostrowskiej, której 
Marcin Jakubowski, burmistrz Mińska 
Mazowieckiego wręczył pamiątkowe 
monidło, a koncert artystki zakończył 
drugi festiwalowy dzień. 
 Jak co roku do festiwalowych 
działań włączamy młodzież chcąc ją za-
interesować i zainspirować do dalszych 
poszukiwań artystycznych. 5 i 6 wrze-
śnia uczniowie z mińskich szkół wzięli 
udział w warsztatach „Making off” - pro-
dukcja filmu niezależnego oraz „Jak pi-
sać scenariusz”. Natomiast 7 września 
młodzież spotkała się z Mateuszem Ma-
chalskim - utalentowanym, wielokrotnie 
nagradzanym grafikiem na warsztatach 
projektowania plakatu filmowego.   
 Wieczorem 5 września na tara-
sie baru Ale Piwo Summer Bar Parasole 
wystąpił z kolei Włodzimierz Nahorny 
z zespołem - postać nie mająca sobie 
równej na polskiej scenie jazzowej. Mu-
zyka tria to wspaniałe, niepowtarzalne, 
kompozycje Nahornego, a także utwory 
naszej narodowej klasyki. Jej charakter 

Dziesiątka 
Himilsbacha
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KULTURA

Z IMPREZ MDK
pomimo, że utrzymany w kanonie tria 
jazzowego, nosi romantyczne i bardzo 
słowiańskie piętno. 
 Natomiast na parkingu przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej zain-
stalowaliśmy plenerowe kino, w któ-
rym można było obejrzeć kultowy duet  
w kultowym „Rejsie”.
 W mińskiej bibliotece gości-
liśmy również następnego dnia z ko-
miksem „W imieniu prawa”. A późnym 
wieczorem zaprosiliśmy kinomanów do 
gry miejskiej w ramach ukrytego seansu 
kolejnego kultowego filmu z kultowym 
duetem, czyli „Jak to się robi”.
 Tegoroczny Festiwal zaszczy-
ciła obecnością plejada gwiazd polskie-
go kina, ludzi, których zawodowe, bądź 
prywatne drogi skrzyżowały się z losami 
Janka Himilsbach. 7 września w Festi-
walowym Klubie Filmowym wspomina-
li go Emilia Krakowska i Feridun Erol. 
Po spotkaniu publiczność miała okazję 
wziąć udział w wyjątkowym projekcie 
– seansie filmowym z muzyką na żywo,  
w którym obejrzała kultowy duet w fil-
mie „Wniebowzięci” z Muzyką Końca 
Lata. A już zupełnie późnym wieczorem 
w Ogródku Domówek odbył się koncert 
zespołu P. Unity.
 Na zakończenie Festiwalu przy-
gotowaliśmy najlepsze niezależne krót-
kie filmy świata w ramach pokazu Grand 
Off. Jednak to na największa szamankę 
polskiej sceny muzycznej i supermen-
kę w jednym czekały pod sceną rzesze 
fanów. Przez ponad godzinę Kayah ra-
czyła publiczność swoimi największymi 
przebojami i niesamowita pozytywna 
energią. Koncert był niewątpliwą ucztą 
muzyczną godną dziesiątego jubileuszu. 
Późnym wieczorem w pubie Sanatorium 
na after party zagrał zespół Break Da 
Funk. 
 Mimo, że oficjalnie Festiwal za-
kończył się 8 września, w ramach wyda-
rzeń towarzyszących 9 września w Klubie 
Harenda w Warszawie wystąpił zespół 
Drugs&Drive z koncertem Himilsbuch Hi-
milsbach.
 Było to niejedyne z towarzy-
szących Festiwalowi wydarzeń. Przez 
cały tydzień jego trwania na ogrodzeniu 
Przedszkola Miejskiego nr 5 od stro-
ny ul. Konstytucji 3 Maja można było 
oglądać plenerową wystawę plakatów 
Piotra Młodożeńca. W ośmiu mińskich 
lokalach rozmieszczone zostały obra-
zy autorstwa Małgorzaty Kłoszewskiej 
wzorowane na dawnych plakatach two-
rząc wystawę „Międzyczas artystycz-
ny”. Przez cały czas trwania Festiwalu  
w MDK otwarty był pokój radiowo filmo-
wy, w którym można było obejrzeć etiudy 
i wysłuchać audycje radiowe z udziałem 
Himilsbacha bądź jemu poświęcone. 

PEWNIAK
 „Pewniak” to komediodramat 
autorstwa Marka Pitucha w reżyserii 
Jakuba Wonsa, który można było zo-
baczyć w MDK 21 września. Opowiada 
historię jednego dnia, jednego z naj-
ważniejszych dni w życiu każdego czło-
wieka – dnia ślubu głównego bohatera. 
Jest to ostatni moment na rozrachunek 
i zerwanie z przeszłością. Sławomir Gło-
dek, główny i jedyny bohater spektaklu  
(w tej roli Sebastian Cybulski) posta-
nawia zerwać ze swoim specyficznym 
zamiłowaniem do sportu, w tym przy-
padku do piłki nożnej. Jego uwielbienie 
objawia się poprzez obstawianie meczy, 
wyliczanie systemów dwudrożnych, za-
bezpieczanie się z każdej z możliwych 
stron, tak, żeby jego kupon wszedł i był 
właśnie pewniakiem, takim pewniakiem 
nad pewniakami, bo nie może być ina-

czej. Jednym słowem jest hazardzistą, 
ale właśnie dla swojej przyszłej żony, 
jedynej ukochanej postanawia się zmie-
nić i stawia wszystko na jedną kartę. Ten 
ostatni raz i... tutaj sprawy zaczynają się 
komplikować.  
 Od tego momentu jego życie 
zmienia się diametralnie i nabiera nieby-
wałego tempa, na które nie był przygo-
towany. Odmieni się, ale nie do końca 
tak, jakby sobie tego życzył. Jak mówi 
odwieczne prawo natury: mały kamień 
wywołuje ogromną lawinę, czy też – 
ruch skrzydeł motyla, może wywołać 
tsunami na drugim krańcu świata. Jeden 
błąd, jedno niedopatrzenie, do tego zbyt 
pewna wiara w siebie i w swoje możli-
wości, i cały misternie układany plan 
życia zaczyna się walić, niczym domek 
z kart. Sławomir, mimo nieprzychylności 
losu, tak łatwo się nie poddaje. Podej-

muje walkę przede wszystkim z czasem, 
którego nie ma za wiele i próbuje przy-
wrócić wszystko do ładu i składu tak, jak 
to miało wyglądać od początku. Zegar  
tyka, czas płynie nieubłaganie, a on wal-
czy do ostatniej kropli krwi... 

Hiszpańska dusza 
miasta
 Flamenco trafiło w Mińsku na 
podatny grunt. Kolejne zorganizowane 
przez MDK warsztaty i koncert cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. Fla-
menco to emocje – żal, miłość, radość, 
smutek, tęsknota, ale także nienawiść 
czy zemsta - zaśpiewana, wytańczona, 
wygrana na strunach hiszpańskiej gita-
ry, oddana silnym rytmem cajonu, ka-
stanietów, czy po prostu wyklaskana. 
Warsztaty prowadziła Bogumiła Delima-
ta „La Bogusha” - tancerka flamenco, 
malarka, która po raz kolejny porwała 
mińszczan andaluzyjskimi rytmami.

Hartwig w Pałacu
 W cyklu Poeci w Pałacu 23 
września spotkaliśmy się z poezją Julii 
Hartwig - wielkiej postaci polskiej kul-
tury, poetki, eseistki, tłumaczki, autorki 
książek dla dzieci, kilkakrotnie nomino-
wanej do nagrody NIKE, nagradzanej za 
swoją twórczość w Polsce, Francji, USA 
i Austrii. Jej wiersze interpretowała zna-
komita Maria Seweryn. 

DUCH INDIANINA
 To spektakl dla dzieci, który 
w zabawny sposób pokazał kulturę in-
nego narodu. Przedstawienie działo się 
niejako na dwóch planach. Pierwszy 
to ten, gdzie dwie „siostry” bawiły się   
i opowiadały o tradycjach indiańskich. 
Tańczyły, także z dziećmi, tańce: bizo-
na, siewu, deszczu, duchów, myśliwych.  
Na drugim planie występował szaman. 
Na początku ukryty za totemem i odpra-
wiający swoje święte rytuały. Następnie 
pasował dzieci na wojowników swojego 
plemienia, które przechodzi próby ro-
bienia jaszczurki czy slalomu  z kroplą 
deszczu. 
 Scenografię przedstawiająca 
fragment wioski dopełniła oryginalna, 
indiańska muzyka.

Agnieska Boruta, fot. z arch. MDK

Z IMPREZ MDK

www.mdkmm.pl
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SPORT SPORT

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat” to najbardziej trafne sło-
wa Janusza  Korczaka określające 
atmosferę wydarzenia „Integracyj-
ne Igrzyska Sportowe”. To impreza  
z długoletnią tradycją, która już po 
raz jedenasty odbyła się 4 paździer-
nika 2018 w niezwykle gościnnych 
murach SP nr 3 przy ul. Budowlanej 
2 w Mińsku Mazowieckim. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji oraz Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Jana Pawła II kolejny raz byli orga-
nizatorami tegorocznych zmagań. Za-
prosiliśmy dzieci z klas integracyjnych  
z miejskich Szkół Podstawowych nr 1,3 
i 6, Szkoły Podstawowej w Starogro-
dzie oraz Zespółu Szkół Specjalnych  
w Ignacowie im. Janiny Porazińskiej. 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

W dniach 25-30 września 2018 roku, w 
Sydney w Australii odbyły się zawody 
VII Pucharu Świata w Taekwon-Do ITF. 
W zawodach wzięło udział ponad 1000 
zawodników reprezentujących 127 
drużyn z 35 krajów, w tym 3 drużyny 
z Polski.
 Jedną z ekip reprezentujących 
nasz kraj na tej imprezie był Miński Klub 
Sportowy TAEKWON-DO.
 Na zawody udała się 9 osobo-
wa kadra zawodników pod trenerską 
opieką Karola Łuniewskiego III DAN.
 Mińszczanie spisali się w tym 
międzynarodowym współzawodnictwie 
bardzo dobrze – 9 razy stając na podium 
zawodów.
 Złote medale zdobyli: Marta 
Krajewska w konkurencji układów for-
malnych juniorek stopni mistrzowskich 
II DAN i w walkach juniorek stopni I – 
III DAN w kategorii do 50kg oraz Michał 
Tril w walkach kadetów stopni 4 – 1 KUP  
w kategorii do 52kg,
 Srebrne medale zdobyli: Ce-
zary Jackowski  w konkurencji układów 
formalnych juniorów stopni mistrzow-
skich I DAN i w walkach juniorów stopni 
I – III DAN w kategorii do 68kg, Karolina 
Łuniewska w konkurencji układów for-
malnych kadetów 4 – 1 KUP i w walkach 

kadetów stopni 4 – 1 KUP w kategorii do 
45kg oraz Łukasz Zgódka w konkurencji 
technik specjalnych kadetów stopni  4 – 
1 KUP.
 Brązowy medal zdobyła nato-
miast Karolina Łuniewska w konkurencji 
technik specjalnych kadetów stopni 4 – 
1 KUP.

Oprócz wyżej wymienionych nasz klub 
na Pucharze Świata reprezentowali Mi-
kołaj Gajewski, Helena Kędziora, Patryk 
Matejak i Karol Misterkiewicz.
Serdecznie gratulujemy udanego startu!

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

VII Puchar Świata Taekwon-Do ITF - w Sydney

IX Turniej NO GI Fight Grappler Cup  
i 8 Turniej w brazylijskim jiu jitsu dla 
dzieci i młodzieży przeszedł już do hi-
storii. W minioną sobotę nasz miasto 
odwiedziło ponad 300 zawodników  
z całej Polski i z zagranicy, w sumie po-
nad 50 różnych klubów. 
 Uczestnicy toczyli swoje po-
jedynki równolegle na 6 matach w hali 
sportowej SP nr 1 przy ul. Kopernika 9. 
W tym roku padł kolejny rekord ilości 
zawodników - podkreśla Ewelina Fran-
kiewicz organizator turnieju -  cieszy nas 
to szczególnie dlatego, że mimo tak wie-
lu zawodów, które odbywają się w paź-
dzierniku w całej Polsce, rzesze osób wy-
bierają nasz turniej i Mińsk Mazowiecki. 
To daje nam przekonanie, że takie wy-
darzenie jest w czołówce ogólnopolskich 
imprez sportowych, a nasz klub to już 
sprawdzony i dobry gospodarz. Turniej 
odbywał się pod Honorowym Patronatem 
Starosty Mińskiego i Burmistrza Mińska 
Mazowieckiego. Poniżej wyniki naszych 
klubowiczów:
2 miejsce zajęli:
Marcin Frankiewicz, Zdzisław Raubo, 
Wojciech Wocial, Radosław Kubicki
Wyniki dzieci:
1 miejsca zajęli:
Agata Lipska, Norbert Kowalik, Antek 

Rosa, Natalia Wolińska, Aleksandra Dą-
browska, Borys Mroczek, Jarek Bodecki, 
2 miejsca zajęli: Andrzej Frankiewicz, Sta-
nisław Pietrzkiewicz, Filip Kosut, Mikołaj 
Czyżewski, Dawid Bankiewicz, Aurelia 
Zgutka, Łukasz Cyran, Ivan Novyk, Alek-
sandra Bodecka, Wiktoria Klepacka, Łu-
kasz Godłoza, 
3 miejsca zajęli: Kacper Brokowski, Sta-

IX Turniej NO GI Fight Grappler Cup i 8 Turniej w brazylijskim jiu jitsu

nisław Lech, Stanisław Chwesiuk, Alek-
sander Kozłowski, Michał Chwesiuk, Jan 
Chwesiuk, Natalia Gawrych, Piotr Lipski, 
Kacper Świtała, Raihana Ismail, Dominika 
Dąbrowska.
Drużynowo ekipa Grapplera zajęła  
2 miejsce w klasyfikacji medalowej.

Ewelina Frankiewicz, fot z arch. KW Grappler

Młodych uczestników przywitał Dyrek-
tor MOSiR Robert Smuga oraz pomysło-
dawca przedsięwzięcia – Grzegorz Wy-
szogrodzki, na co dzień Dyrektor szkoły 
podstawowej nr 3. Ponad 120 dzieci 
została podzielona na sześć grup, które 
bawiły się tego dnia wspólnie uczestni-
cząc w 6 konkurencjach: slalom z  kijem 
do hokeja i piłką, ringami, slalom  z piłką 
dmuchaną, tor przeszkód, skoki na piłce 
gumowej, rzuty ringiem na pachołki. Po 
wyczerpujących konkurencjach integra-
cja przeniosła się na grilla, który tego 
chłodnego dnia i w takim towarzystwie 
smakował jak żaden inny tego roku. 
 Podczas ceremonii zakończe-
nia Dyrektor SP nr 2 Grzegorz Wyszo-
grodzki oraz Dyrektor MOSiR Robert 
Smuga podziękowali za wspólną zaba-
wę oraz uśmiech, który jest największym 

podziękowaniem dla organizatorów. 
Ileż było śmiechu i pozytywnej energii -  
z pewnością gdyby ta konkurencja oce-
niana była pod kątem śmiechu – to wy-
graliby wszyscy! Właśnie to jest dla nas 
najpiękniejsze. Świetna zabawa, wy-
czuwalna radość i głośne kibicowanie 
to najwspanialsze podziękowanie jakie 
można otrzymać od dzieci. Dziękujemy 
za wspólnie spędzony czas i z pewno-
ścią „do zobaczenia za rok”!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w dniu 24.09.2018 r.  

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM. Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. Adres Gazety: 05-300 Mińsk 
Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, e-mail: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. 
Fot. na okładce z arch. Urzędu Miasta, R. Szczepankowski, Fundacja EBU i z arch. MDK. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów  
w nadesłanych tekstach. 
Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

• Uchwała Nr XLIV.413.2018 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok;

• Uchwała Nr XLIV.414.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, 
które gromadzą 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 XLIV.415.2018 Uchwała Nr zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego  
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XLIV.416.2018 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Mieście Mińsk 
Mazowiecki;

• Uchwały od Nr XLIV.417.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dą-
brówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 1... do Uchwały Nr XLIV.430.2018 w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, 
położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 24;

• Uchwała Nr XLIV.431.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu za-
warcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, 
obejmującej stanowisko garażowe Nr 25;

• Uchwała Nr XLIV.432.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu za-
warcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, 
obejmującej stanowisko garażowe Nr 26;

• Uchwała Nr XLIV.433.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  
zawarcia umowy dzierżawy stanowiska handlowego Nr 6 na targowisku miejskim; 

• Uchwała Nr XLIV.434.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  
zawarcia umowy dzierżawy stanowiska handlowego Nr 44 na targowisku miejskim;

• Uchwała Nr XLIV.435.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki;
• Uchwała Nr XLIV.436.2018 w sprawie rozpatrzenia petycji.
• Uchwała Nr XLIV.437.2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018;
• Uchwała Nr XLIV.438.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki  

na lata 2018-2026.

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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Okręg wyborczy Nr 1

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1. JAKUBOWSKI Marcin Tomasz, lat 43, zam. Mińsk Mazowiecki
2. BUJALSKA Eliza Aleksandra, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
3. PŁOCHOCKI Tomasz Jacek, lat 49, zam. Mińsk Mazowiecki
4. ROZPARZYŃSKA Elżbieta Tamara, lat 70, zam. Mińsk Mazowiecki
5. BODZIONY Kamil Łukasz, lat 27, zam. Mińsk Mazowiecki
6. JACKIEWICZ Olga Jadwiga, lat 31, zam. Mińsk Mazowiecki
7. DZIENIO Mariusz Robert, lat 55, zam. Mińsk Mazowiecki
8. LUDEK Iga, lat 29, zam. Mińsk Mazowiecki
9. ŻYŁA Mariusz, lat 44, zam. Mińsk Mazowiecki
 
Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

1. KARWOWSKI Stefan Jan, lat 73, zam. Mińsk Mazowiecki
2. SIENICKA Sylwia, lat 34, zam. Mińsk Mazowiecki
3. ŁUKASIAK Arkadiusz Jacek, lat 51, zam. Mińsk Mazowiecki
4. FLOROWSKA-UCHMAN Monika, lat 37, zam. Mińsk Mazowiecki
5. ZALEWSKI Mariusz Andrzej, lat 39, zam. Mińsk Mazowiecki
6. KOSAKOWSKA Sylwia Elwira, lat 28, zam. Mińsk Mazowiecki
7. MACIEJEWSKI Jerzy, lat 77, zam. Mińsk Mazowiecki

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. JUREK Leon Włodzimierz, lat 68, zam. Mińsk Mazowiecki
2. STOLARCZYK Izabela Beata, lat 56, zam. Mińsk Mazowiecki
3. MIĄSKO Krzysztof, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
4. BŁASZCZAK Tadeusz Michał, lat 57, zam. Mińsk Mazowiecki
5. BARTNICKA Karolina, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
6. KOZAKIEWICZ Agnieszka Izabela, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
7. PŁOCHOCKI Michał, lat 30, zam. Mińsk Mazowiecki
8. TARCHALSKA Ewa, lat 39, zam. Mińsk Mazowiecki
9. SKALSKI Patryk, lat 24, zam. Mińsk Mazowiecki
 
Lista nr 16 - KWW MIŃSKIE FORUM

1. OŁDAK Kamil Przemysław, lat 30, zam. Mińsk Mazowiecki
2. FRANKIEWICZ Ewelina Magdalena, lat 33, zam. Mińsk Mazowiecki
3. KIEŁCZYKOWSKI Jacek, lat 54, zam. Mińsk Mazowiecki
4. TKACZ Sławomir Krzysztof, lat 59, zam. Mińsk Mazowiecki
5. KŁOSSOWSKA Anna Irena, lat 64, zam. Mińsk Mazowiecki
6. WILK Lidia, lat 63, zam. Mińsk Mazowiecki
7. SOWA Karol, lat 21, zam. Mińsk Mazowiecki
8. PŁOCHOCKI Kamil Grzegorz, lat 35, zam. Mińsk Mazowiecki

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mińsku Mazowieckim

z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska 
Komisja Wyborcza w Mińsku Mazowieckim podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandyda-
tów na radnych w wyborach do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), zwanej dalej „powo-
łaną ustawą”, Miejska Komisja Wyborcza w Mińsku Mazowieckim podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata stwier-
dzającego fakt jego służby w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Okręg wyborczy Nr 2

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1. GRYZ Jerzy, lat 51, zam. Mińsk Mazowiecki
2. PYRKOSZ Karolina, lat 36, zam. Mińsk Mazowiecki
3. SADOCH Janusz, lat 56, zam. Mińsk Mazowiecki
4. KOWALSKA Joanna, lat 53, zam. Mińsk Mazowiecki
5. MAJ Wojciech Tomasz, lat 56, zam. Mińsk Mazowiecki
6. KIELAK Krystyna Wiesława, lat 68, zam. Mińsk Mazowiecki
7. WILK Sebastian, lat 42, zam. Mińsk Mazowiecki
8. CHOCHOLSKA Agnieszka Beata, lat 48, zam. Mińsk Mazowiecki
9. MIRASZEWSKA Danuta, lat 58, zam. Mińsk Mazowiecki
 
Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

1. PERCZYŃSKI Tadeusz, lat 69, zam. Mińsk Mazowiecki
2. LUBAŃSKA Monika, lat 38, zam. Mińsk Mazowiecki
3. PADZIK Grażyna Ewa, lat 56, zam. Mińsk Mazowiecki
4. KULESZA Bogdan Grzegorz, lat 46, zam. Mińsk Mazowiecki
5. ZAGÓRSKA Alicja, lat 69, zam. Mińsk Mazowiecki
6. PERCZYŃSKI Rafał, lat 26, zam. Mińsk Mazowiecki

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. SKRZYŃSKA Monika Małgorzata, lat 31, zam. Mińsk Mazowiecki
2. SZYMKIEWICZ Teresa Maria, lat 65, zam. Mińsk Mazowiecki
3. CICHOCKI Maciej Bogdan, lat 69, zam. Mińsk Mazowiecki
4. IDŹKOWSKA Sylwia Elżbieta, lat 44, zam. Mińsk Mazowiecki
5. BAKUŁA Paweł, lat 53, zam. Mińsk Mazowiecki
6. SKRZECZYŃSKI Rafał, lat 37, zam. Mińsk Mazowiecki
7. OWERKO Liliana Stanisława, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
8. KRÓLAK Michał Wiktor, lat 18, zam. Mińsk Mazowiecki
9. CHUDEK Daniel, lat 19, zam. Mińsk Mazowiecki
 
Lista nr 16 - KWW MIŃSKIE FORUM

1. KULMA Dariusz, lat 44, zam. Mińsk Mazowiecki
2. CYRAN Grzegorz, lat 46, zam. Mińsk Mazowiecki
3. KRUPA Izabela, lat 41, zam. Mińsk Mazowiecki
4. BOGDANOWICZ Emilia, lat 33, zam. Mińsk Mazowiecki
5. PILICH Irena, lat 64, zam. Mińsk Mazowiecki
6. ONISK Kamil, lat 29, zam. Mińsk Mazowiecki
7. LICHOTA Piotr Mateusz, lat 28, zam. Mińsk Mazowiecki

Okręg wyborczy Nr 3

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1. MRÓZ Jerzy, lat 41, zam. Mińsk Mazowiecki
2. REDA Barbara Elżbieta, lat 39, zam. Mińsk Mazowiecki
3. GAŁĄZKA Robert, lat 54, zam. Mińsk Mazowiecki
4. BOROWIEC Grażyna Maria, lat 67, zam. Mińsk Mazowiecki
5. WOJDYGA Piotr Wojciech, lat 53, zam. Mińsk Mazowiecki
6. GIERDAL Zofia, lat 56, zam. Mińsk Mazowiecki
7. JASIŃSKI Robert Witold, lat 53, zam. Mińsk Mazowiecki
8. SOKOŁOWSKA Elżbieta Maria, lat 61, zam. Mińsk Mazowiecki
9. ANTOSIEWICZ Paweł, lat 41, zam. Mińsk Mazowiecki
 
Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

1. NUREK Jerzy Tadeusz, lat 68, zam. Mińsk Mazowiecki
2. BAGIŃSKA Barbara Anna, lat 49, zam. Mińsk Mazowiecki
3. POPEK Andrzej, lat 49, zam. Mińsk Mazowiecki
4. SKONECKA-ŁUKASIAK Grażyna, lat 43, zam. Mińsk Mazowiecki
5. JANISZEWSKI Wiesław Roman, lat 66, zam. Mińsk Mazowiecki
6. GNIADO Małgorzata, lat 55, zam. Mińsk Mazowiecki
7. JUDKA Władysław, lat 59, zam. Mińsk Mazowiecki

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
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Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. SKARŻYŃSKI Daniel Marcin, lat 40, zam. Mińsk Mazowiecki
2. ŚLUSARCZYK Robert Krystian, lat 44, zam. Mińsk Mazowiecki
3. GÓRECKI Józef, lat 65, zam. Mińsk Mazowiecki
4. MARKOWSKA Zofia Hanna, lat 57, zam. Mińsk Mazowiecki
5. STELMACH Marta Kinga, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
6. CZYŻEWSKI Roman Leszek, lat 61, zam. Mińsk Mazowiecki
7. LIPKA Emilia, lat 34, zam. Mińsk Mazowiecki
8. DRÓŻDŻ Marianna Zofia, lat 68, zam. Mińsk Mazowiecki
9. SZPETNAR Paweł Mirosław, lat 56, zam. Mińsk Mazowiecki
 
Lista nr 16 - KWW MIŃSKIE FORUM

1. LIPIŃSKI Łukasz, lat 35, zam. Mińsk Mazowiecki
2. MARKOWSKI Kazimierz, lat 68, zam. Mińsk Mazowiecki,
                złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy
3. KULMA Mariusz, lat 37, zam. Mińsk Mazowiecki
4. ŁOBODA Bożena Grażyna, lat 48, zam. Mińsk Mazowiecki
5. MISZCZAK Renata Maria, lat 42, zam. Mińsk Mazowiecki
6. SOĆKO Andrzej Jan, lat 45, zam. Mińsk Mazowiecki
7. MALINOWSKA Ewa, lat 41, zam. Mińsk Mazowiecki
8. RECZEK Sebastian, lat 38, zam. Mińsk Mazowiecki

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Mińsku Mazowieckim

    /-/ Kinga Katarzyna Rosłoniec

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mińsku Mazowieckim

z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

w wyborach Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska 
Komisja Wyborcza w Mińsku Mazowieckim podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach 
na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. JAKUBOWSKI Marcin Tomasz, lat 43, wykształcenie wyższe prawnicze, 
członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, zam. Mińsk Mazowiecki,
zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

 

2. ŚLUSARCZYK Robert Krystian, lat 44, wykształcenie wyższe, 
członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Mińsk Mazowiecki,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Mińsku Mazowieckim

 /-/ Kinga Katarzyna Rosłoniec

OKRĘG WYBORCZY Nr 1

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA 
KOALICJA OBYWATELSKA

1. KRUSIEWICZ Mirosław, lat 57, zam. Mińsk Mazowiecki
2. CICHOŃ Alicja Emilia, lat 39, zam. Mińsk Mazowiecki
3. WYSZOGRODZKI Grzegorz, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
4. SAMOCIUK Mirosław Janusz, lat 61, zam. Nowe Osiny
5. ALBRECHCIŃSKA Barbara, lat 60, zam. Cielechowizna
6. SMUGA Robert, lat 48, zam. Mińsk Mazowiecki
7. ANDRZEJEWSKA Elżbieta Maria, lat 62, zam. Mińsk Mazowiecki
8. SZCZERBA Ewa, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
9. CELEJ Leszek, lat 59, zam. Mińsk Mazowiecki

Lista nr 8 - KWW KUKIZ’15

1. GĄGOL Jakub, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
2. GRUBA Tomasz, lat 36, zam. Mińsk Mazowiecki
3. REDUCH Izabela, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
4. WOJTCZYK Łukasz, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
5. PISZCZEK Robert, lat 37, zam. Mińsk Mazowiecki
6. SIERHEJ Karolina, lat 29, zam. MińskMazowiecki
7. ROMANYSZYN Lena Katarzyna, lat 29, zam. Mrozy
8. KOKOSZKA Paulina, lat 23, zam. Latowicz
9. MATWIEJ Damian, lat 33, zam. Mińsk Mazowiecki

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. CZYŻEWSKA Anna Halina, lat 48, zam. Mińsk Mazowiecki
2. STĘPIEŃ Piotr Ryszard, lat 43, zam. Mińsk Mazowiecki
3. GĄSIOR Dariusz, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
4. WIECZOREK Elżbieta Zofia, lat 58, zam. Mińsk Mazowiecki
5. SITKIEWICZ Damian Emil, lat 35, zam. Mińsk Mazowiecki
6. DMOWSKA Bożena Aniela, lat 58, zam. Mińsk Mazowiecki
7. KRÓLAK Paweł Dariusz, lat 50, zam. Mińsk Mazowiecki
8. MARKIEWICZ Łukasz Krzysztof, lat 38, zam. Mińsk Mazowiecki
9. BRYZEK-MUSZYŃSKA Edyta Danuta, lat 40, zam. Mińsk Mazowiecki

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT

1. GRZESIAK Zbigniew, lat 74, zam. Mińsk Mazowiecki
2. TARCZYŃSKI Zdzisław, lat 69, zam. Mińsk Mazowiecki
3. TRĘDA Mirosława, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
4. KOWSZUN Justyna Katarzyna, lat 34, zam. Mińsk Mazowiecki
5. SKIBA Zdzisław, lat 61, zam. Mińsk Mazowiecki
6. BREWCZYŃSKA Edyta, lat 42, zam. Mińsk Mazowiecki
7. MROCZEK Antoni Piotr, lat 44, zam. Mińsk Mazowiecki
8. NALEWKA Kamil, lat 33, zam. Mińsk Mazowiecki
9. ROMBEL Małgorzata, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki

OBWIESZCZENIE
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Powiatu Mińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Powiatowa Komisja Wyborcza w Mińsku Mazowieckim 
podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
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Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej

w Mińsku Mazowieckim

/-/ Bartłomiej Kuta
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Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

1. GAJOWNICZEK Krzysztof, lat 39, zam. Chlewiska
2. BŁOŃSKA Zofia, lat 67, zam. Sokołów Podlaski
3. KRUPA Marcin, lat 40, zam. Węgrów
4. KUBEŁ Joanna, lat 43, zam. Dęby
5. BODZAN Adam, lat 29, zam. Kamieńczyk
6. MALITKA Anna, lat 55, zam. Garwolin
7. JANISZEWSKI Grzegorz, lat 42, zam. Ostrołęka
8. KOWALCZYK Urszula Elżbieta, lat 47, zam. Bachorza
9. TOMASIEWICZ Henryk Ireneusz, lat 61, zam. Sulejówek
10. KRAWCZYK Maria Antonina, lat 24, zam. Warszawa
11. ŁUBKOWSKI Łukasz, lat 37, zam. Pruszyn

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1. ORZEŁOWSKA Janina Ewa, lat 51, zam. Siedlce
2. AUGUSTYNIAK Mirosław Jan, lat 55, zam. Sypniewo
3. KRUPIŃSKI Marian, lat 71, zam. Ostrołęka
4. DOMŻAŁA Cecylia, lat 62, zam. Wyszków
5. PIESIO Jerzy, lat 65, zam. Garwolin
6. KOZERA Mariusz, lat 41, zam. Barcząca
7. PIENIAK Rafał, lat 41, zam. Sokołów Podlaski
8. WIECZOREK Anna Agnieszka, lat 45, zam. Krypy
9. PĘDZICH-OŚCIŁOWSKA Ewa, lat 46, zam. Ostrów 
Mazowiecka
10. TARKOWSKA Anna, lat 38, zam. Stare Biernaty
11. SKWIERCZYŃSKI Grzegorz Krzysztof, lat 44, zam. 
Rzążew

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

1. ZIELIŃSKA Urszula Sara, lat 41, zam. Siedlce
2. NAWROCKI Paweł Jerzy, lat 58, zam. Warszawa
3. KOŁODZIEJ Irena, lat 71, zam. Warszawa
4. WILCZYŃSKI Tomasz Grzegorz, lat 38, zam. Radom
5. MITROS Katarzyna, lat 75, zam. Warszawa

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA  
KOALICJA OBYWATELSKA

1. LANC Elżbieta, lat 59, zam. Sadowne
2. GRUZIŃSKI Krzysztof Tadeusz, lat 62, zam. Sulejówek

3. KALICKI Wiesław Andrzej, lat 54, zam. Żelków-Ko-
lonia
4. DZIADAK Ryszard, lat 44, zam. Maków Mazowiecki
5. FLAGA Ewa Jolanta, lat 58, zam. Garwolin
6. SOBIECH Robert, lat 49, zam. Kadzidło
7. DANILUK Andrzej, lat 52, zam. Łosice
8. JASTRZĘBSKA Dorota, lat 52, zam. Sokołów Podlaski
9. DANIELAK Marzena, lat 42, zam. Kotuń
10. WÓJCIK Maciej Mirosław, lat 52, zam. Wyszków
11. SAWICKA Bożena, lat 52, zam. Siedlce

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

1. FILIPEK Krzysztof, lat 57, zam. Międzyleś
2. PRANDOTA Maciej Tadeusz, lat 68, zam. Warszawa
3. KOŁODZIEJCZYK Krzysztof, lat 66, zam. Komorowo
4. STAWOWSKA Elżbieta Halina, lat 65, zam. Ostrołęka
5. LIPOWSKI Wiesław, lat 59, zam. Łukowo
6. ROWICKA Eryka Anna, lat 41, zam. Wólka Paplińska
7. FIERKA Michał Dariusz, lat 27, zam. Nowe Kościeliska
8. MATYJA Sylwia, lat 30, zam. Marki
9. LASKOWSKI Patryk, lat 30, zam. Ostrów Mazowiecka
10. ZAGRODZKI Tomasz Zbigniew, lat 33, zam. Warszawa
11. DINH HONG Sandra Ngoc, lat 23, zam. Warszawa

Lista nr 6 - KW RAZEM

1. OLKO Dorota Zofia, lat 30, zam. Siedlce
2. PNIEWSKI Tomasz Andrzej, lat 42, zam. Warszawa
3. ZIELIŃSKA Ewa Danuta, lat 55, zam. Warszawa
4. SZKUDŁAPSKA Aleksandra Ewa, lat 34, 
zam. Warszawa
5. REGUŁA Patryk Eryk, lat 19, zam. Węgrów
6. CZEPIEL Maja Joanna, lat 27, zam. Warszawa
7. KRAJEWSKI Piotr, lat 55, zam. Warszawa
8. BRONIAREK Andrzej Rafał, lat 33, zam. Warszawa

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

1. TUMANOWICZ Witold Sławomir, lat 31, zam. Warsza-
wa, popierany przez: Stowarzyszenie Marsz Niepodległości
2. DURKA Adam Eliasz, lat 50, zam. Stojadła
3. DĄDERA Karol, lat 22, zam. Długosiodło

OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie

z dnia 27 września 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wojewódzka Komisja Wyborcza w Warszawie podaje do wiadomości 
publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach  

do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

4. MELION Magdalena Patrycja, lat 22, 
zam. Ostrykół Włościański
5. MARZOCH Michał, lat 21, zam. Wincentowo
6. MAŁYSZEK Paulina Danuta, lat 27, zam. Warszawa
7. IWANOWSKA Milena Agata, lat 39, zam. Warszawa

Lista nr 8 - KWW KUKIZ’15

1. PIŁKA Marian, lat 64, zam. Trąbki
2. DĄBROWSKI Zbigniew, lat 43, zam. Ostrołęka
3. KULESZA Ireneusz, lat 53, zam. Ostrów Mazowiecka
4. TRZASKA Teresa, lat 62, zam. Wyszków
5. SADOWSKA Barbara Maria, lat 61, zam. Pruszyn-Pieńki
6. KOWALEWSKA Mariola Zofia, lat 52, zam. Małkinia
7. ŁUGOWSKA Wanda Maria, lat 63, zam. Ostrołęka
8. KOTLARZ Magdalena, lat 33, zam. Wyszków
9. LESZCZYŃSKI Radosław, lat 18, zam. Cegłów
10. PASIAK Hubert Michał, lat 36, zam. Krzesk-Królowa 
Niwa

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

1. ZDUNEK Łukasz, lat 36, zam. Ostrołęka
2. SALAMON Aneta Anna, lat 41, zam. Siedlce
3. CYBULSKI Cezary, lat 44, zam. Siedlce
4. BALA Paweł, lat 29, zam. Węgrów
5. RADZIKOWSKA Edyta, lat 23, zam. Modrzew
6. STOSZEWSKI Tadeusz, lat 69, zam. Wyszków
7. KĄDZIELA Ewa, lat 30, zam. Sadowne
8. TOBIASZ Maria, lat 20, zam. Górzno
9. HARASIM Michał, lat 29, zam. Siedlce
10. STEFANIUK Piotr Paweł, lat 28, zam. Łosice
11. KORWIN-MIKKE Natalia Ewa, lat 20, zam. Warszawa

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. KUDELSKI Wojciech Józef, lat 70, zam. Siedlce
2. GRABOWSKI Marcin, lat 37, zam. Ostrołęka
3. ŻOCHOWSKI Krzysztof Jan, lat 54, zam. Sławiny
4. BALA Joanna, lat 39, zam. Niegów
5. GÓRAS Michał Tadeusz, lat 37, zam. Mińsk Mazowiecki
6. KOZACZYŃSKI Jacek, lat 50, zam. Siedlce
7. WINIARSKI Krzysztof, lat 54, zam. Ostrów Mazowiecka
8. SKRZYPEK Dorota, lat 52, zam. Wieliszew
9. GÓRSKI Maciej, lat 35, zam. Górki-Grubaki
10. ROGALSKA Barbara, lat 35, zam. Maków Mazowiecki
11. WOŹNIAK-SIONEK Elżbieta, lat 63, zam. Parysów

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH 
RODZIN

1. NARTONOWICZ Agnieszka, lat 43, zam. Ostrołęka
2. SZABŁOWSKI Marek, lat 55, zam. Ławy
3. DZIĘGIELEWSKI Adrian, lat 24, zam. Ostrołęka
4. BOBOWSKA Grażyna, lat 54, zam. Łęg Przedmiejski
5. DZIĘGIELEWSKA Zdzisława, lat 50, zam. Ostrołęka
6. WIERZBICKI Romuald Lech, lat 70, zam. Józefów
7. SZCZUBEŁEK Ewa, lat 51, zam. Ostrołęka

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - 
WSPÓLNOTA

1. DMOWSKI Henryk, lat 64, zam. Siedlce
2. ŻOCHOWSKI Dariusz Leon, lat 50, zam. 
Mińsk Mazowiecki
3. JEDYNAK Mirosław Stanisław, lat 56, 
zam. Wygoda
4. SIENIAWSKA-SOKOŁOWSKA Katarzyna 
Joanna, lat 52, zam. Sulejówek
5. MIŁOSZ Olga, lat 22, zam. Garwolin
6. GAŁECKA Kamila, lat 29, zam. Czarnoty
7. ŁUKA KOSEL Hanna, lat 60, zam. Siedlce
8. HENNIG Renata Danuta, lat 63, 
zam. Warszawa
9. GUTOWSKA Dorota, lat 44, 
    zam. Ostrołęka
10. RUDZKI Kazimierz, lat 53, 
      zam. Warszawa
11. KULAS Sławomir Adam, lat 34, 
      zam. Teodorowo

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

1. WÓJCIK Andrzej, lat 70, zam. Ochudno
2. RYCIELSKI Tomasz Maciej, lat 65, zam. Mińsk 
Mazowiecki
3. TUL Maria Grażyna, lat 61, zam. Sulejówek
4. KANONOWICZ Sara, lat 33, zam. Warszawa
5. WILKOWSKI Jarosław, lat 53, zam. Maków 
Mazowiecki
6. PAŚNICKI Zenon Józef, lat 50, zam. Łaskarzew
7. KRAWCZAK Jolanta, lat 57, 
zam. Stanisławów
8. LESZCZYŃSKA Barbara, lat 40, zam. Brzóze
9. MATYSZEWSKA Anna Teresa, lat 60, 
zam. Warszawa

Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

w Warszawie

/-/ Rafał Zięba

Okręg wyborczy Nr 6
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Opłaty za zmniejszenie 
naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informuję, iż ustawą z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.  
U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wpro-
wadzono opłaty za zmniejszenie natu-
ralnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 i art. 298 ustawy  
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2017, poz. 1566 ze zm.) od 
dnia 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, 
osoby prawne, jednostki organizacyjne, 
w tym spółki nieposiadające osobowo-
ści prawnej, będące:
a) właścicielami nieruchomości lub 
obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nierucho-
mości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub 
ich części albo obiektów budowlanych 
lub ich części stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub jednostki samorzą-
du terytorialnego,
- które na skutek wykonywania na nieru-
chomości o powierzchni powyżej 3500 
m2 robót lub obiektów budowlanych 
trwale związanych z gruntem, mających 
wpływ na zmniejszenie retencji przez 
wyłączenie więcej niż 70% powierzchni 
nieruchomości z powierzchni biologicz-
nie czynnej na obszarach nieujętych 
w systemy kanalizacji otwartej lub za-
mkniętej, zobowiązane są do uiszczania 
opłaty za usługi wodne.
 Ostatnia nowelizacja ustawy 
Prawo wodne, która weszła w życie z 
dniem 20 września 2018 r., wprowadziła 
obowiązek składania oświadczeń przez 
podmioty obowiązane do ponoszenia 
opłat za usługi wodne.  W celu ustalenia 
wysokości opłaty za zmniejszenie natu-
ralnej retencji terenowej, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta jest zobligowany 
do zbierania ww. oświadczeń za po-
szczególne kwartały roku. 
 Podmioty obowiązane do 
ponoszenia opłat za usługi wodne 
są obowiązane złożyć oświadczenia  
w terminie 30 dni od dnia, w którym 
upływa dzień przypadający na koniec 
każdego kwartału tj. za III kwartał 2018 
r. w terminie 1 - 30 października 2018 r. 
Oświadczenie należy złożyć w siedzi-
bie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, 
ul. Konstytucji 3-go Maja 1, Biuro Ob-
sługi Klienta (pok. 4) lub drogą poczto-
wą na adres Urzędu. 

Wzór oświadczenia jest dostępny  
w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej Wód Polskich :

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/
wzor-oswiadczenia-dotyczacego-
oplat-za-uslugi-wodne.html

Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki

OGŁOSZENIE  - Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa 
Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

w Mińsku Mazowieckim przyjętego Uchwałą Nr 18/2018 Rady Nadzorczej 
z dnia 28 września 2018 r.

RADA NADZORCZA
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

z siedzibą w Mińsku Mazowieckim 
ogłasza konkurs publiczny na stanowisko 

Prezesa Zarządu 

1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne:  
1) spełniać wymogi określone w art. 22 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz określone dodatkowo przez 
Radę Nadzorczą, to znaczy łącznie spełniać następujące warunki;
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą 
uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
b) posiadać co najmniej 8-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, po-
wołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług 
na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny 
rachunek,
c) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek,
d) spełniać inne niż wymienione w lit. a–c wymogi określone w przepisach odręb-
nych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowi-
ska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
2) korzystać z pełni praw publicznych;
3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie być skazanym  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ści-
gane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nie być karanym za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-
-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art 590 i art. 591 kodeksu spółek 
handlowych;
6) wykazywać się znajomością zagadnień ekonomicznych, prawnych i administra-
cyjnych, w tym przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997  Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami);
7) posiadać prawo jazdy kat. B 

2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1) CV i list motywacyjny, własnoręcznie podpisane;
2) pisemne opracowanie zawierające koncepcję funkcjonowania, rozwoju i zarzą-
dzania Spółki; 
3) kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych, kursów, szkoleń, informacje  
o osiągnięciach, wyróżnieniach;
4) kopie świadectw pracy potwierdzające wymagania, o których mowa w pkt. 1; 
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolno-
ści do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania 
stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych, niekaralności, zgodzie na prze-
twarzanie danych osobowych w związku z konkursem i stanie zdrowia, zgodnie ze 
wzorem udostępnionym przez PEC Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, w siedzibie 
Zarządu oraz na stronie internetowej Spółki: http://pec-minskmaz.pl/.
6) dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjąt-
kiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i opracowania, własnoręcznie podpisa-
nych przez kandydata. 

3. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub dro-
gą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o., ul. Kazimierza Sosnkowskiego 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki  
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o. w Mińsku 
Mazowieckim – Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Mińsku 
Mazowieckim  - Nie otwierać do dnia 5 listopada 2018r.”. W przypadku wysłania 
zgłoszenia pocztą decyduje data i godzina doręczenia. Zgłoszenia do konkursu na-
leży składać do 31 października 2018r., do godz. 15.00.
4. Oferty dostarczone po w/w terminie będą zwracane bez otwierania.
5. Oferty dostarczane pocztą powinny zawierać adres zwrotny.
 
Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Zarządu Spółki oraz na stronie  
internetowej Spółki: http://pec-minskmaz.pl/ 

Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o.
 w Mińsku Mazowieckim

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00, 11
boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

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

Burmistrz Miasta lub Zastępca  
Burmistrza przyjmują interesantów:
-  w środy od godz. 12.00 do 17.00, 
-  w każdą pierwszą środę miesiąca przyjmo-
wani są interesanci w sprawach związanych 
z gospodarką mieszkaniową.

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
  w godz. od 8.00 do 15.00,
- w środę w godz. od 8.00 do 16.00,
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00.

 Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia  
16 października 1992 r. o orderach  
i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r., poz. 
400 ze zm.) Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, 
które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Medal przyznawany jest 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.
 Organem uprawnionym do 
przedstawienia Prezydentowi RP 
wniosku w sprawie nadania medalu  
mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki 
jest Wojewoda Mazowiecki.
 Wniosek o nadanie Medalu 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przedstawia się Prezydentowi RP nie 
wcześniej niż w roku kalendarzowym, 
w którym osoby proponowane do 
odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego. 
 Czas oczekiwania na 
przyznanie medali trwa kilka miesięcy. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 

Kancelaria Prezydenta RP przesyła 
Jubilatom podpisany przez Prezydenta 
RP list gratulacyjny. Urząd Stanu 
Cywilnego po otrzymaniu medali 
powiadamia Jubilatów o planowanym 
terminie uroczystego wręczenia 
odznaczeń. Podczas uroczystości 
medale przyznane przez Prezydenta RP 
wręcza Burmistrz Miasta.
 Organizacja uroczystości 
jubileuszowych nie podlega opłacie 
skarbowej. Osoby, które nie zgłaszały 
jubileuszu po przeżyciu wspólnie 50 lat  
i nie otrzymały medalu mogą zgłosić chęć 
otrzymania medalu od Prezydenta RP 
również później. Osoby przedstawiane 
do odznaczenia Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie muszą spełniać 
warunek niekaralności. 
 Urząd Stanu Cywilnego  
w Mińsku Mazowieckim występuje do 
Wojewody Mazowieckiego z inicjatywą 
(projektem wniosku) nadania medali 
w sytuacji, gdy zamieszkali na terenie 

miasta Mińsk Mazowiecki Jubilaci lub 
ich najbliższa rodzina zgłoszą zgodę na 
wystąpienie z takim wnioskiem.
 Pary małżeńskie z Mińska 
Mazowieckiego, które zawarły związek 
małżeński w II półroczu 1968 roku lub 
wcześniej i nie otrzymały Medalu za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą 
zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Mińsku Mazowieckim w terminie do 
15 listopada 2018 roku. Podany termin 
zgłoszeń wiąże się z określoną wyżej 
procedurą. Należy zabrać ze sobą 
dowody osobiste (do wglądu).
 O terminie i szczegółach 
organizacji uroczystości wręczenia 
medali Jubilaci zostaną powiadomieni 
w zaproszeniu przesłanym listownie 
przez  Urząd Stanu Cywilnego w Mińsku 
Mazowieckim.
                                                                                                          

Magdalena Zagórska
                                                                    zastępca 

kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZYZNAWANIA MEDALI  
ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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