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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo. W numerze:

TEMAT NUMERU – str. 4-5
- Sukces na miarę talentu 
- otwarcie „Podwórka Talentów NIVEA” w SP 6

Z ŻYCIA MIASTA – str. 5-8, 13-17
– Pół wieku razem
– Uroczyste otwarcie nowej kuchni i stołówki 
   w SP nr 5
– List intencyjny w sprawie budowy tunelu
– Powstanie nowoczesny dworzec PKP
– 98. Rocznica Związku Inwalidów Wojennych
– 99. Rocznica Odzyskania Niepodległości
– Rekord Guinessa w programowaniu SCRATCH
– Wizyta uczniów MSA w ZNP 
– Koncert patriotyczny w sali koncertowej MSA
– „MAGNET” dla Niepodległej…
– Dzień WAT w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
– Nowe kosze w parku miejskim
– Rozstrzygnięty konkurs na kartkę świąteczną
   miasta
– Rozmowy o wiadukcie kolejowym 
   nad ul. Siennicką

URZĄD MIASTA INFORMUJE – str. 9 -12

OŚWIATA – str. 18-21
– EKOŻACZKI
– Ślubowanie Pierwszaków w „Koperniku”
– Nowy Rok Akademicki MUTW
– Kochamy pluszowe misie!
– Co słychać w Przedszkolu Miejskim nr 6
– Salezjańska Cecyliada 2017

KULTURA – str. 22-31
– W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
– Z imprez MDK
– „Pieśń wieczorna” Moniuszki
– Warsztaty muzyki i tańca kultywujące  
   folklor regionalny 
– Muzeum Ziemi Mińskiej 

SPORT – str. 32-34
– Strefa MOSIR 
– Puchar Małego Smoka
– XVI Judo Baltic Cup Puchar Polski
– Koniec jesiennego sezonu „Umiem Pływać”
  
MOPS informuje – str. 36-37

Pierwsze  100  osób,  które   
w  godzinach  pracy  Urzędu 
Miasta zgłosi się do sekretaria-
tu    (I piętro, p.  109)  i  przynie-
sie  kupon  upominkowy  wycięty  
z  numeru  IX/264/2017  Gazety  
Samorządowej    MIM,   otrzy-
ma   od  Burmistrza  Miasta   
Marcina Jakubowskiego kalendarz   
miejski na 2018 rok.

KUPON NA KALENDARZ

		 Uchwałą	Rady	Miasta	z	18	grudnia	br.	zmianie	
ulegną	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalny-
mi.	Stawka	opłaty	za	odbiór	odpadów	niesegregowanych	
wyniesie	25	zł	od	jednego	mieszkańca,	a	segregowanych	
13	zł	od	 jednego	mieszkańca.	Uchwała	wejdzie	w	życie	
po	 upływie	 14	 dni	 od	 dnia	 jej	 ogłoszenia	 w	 Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Mazowieckiego,	nie	wcześniej	
jednak	 niż	 od	 1	 lutego	 2018	 r.	 Podobny	 wzrost	 opłaty	
śmieciowej	 czeka	 mieszkańców	 innych	 miast	 metropolii	
warszawskiej,	które	w	ostatnich	miesiącach	zorganizowa-
ły	przetarg	na	odbiór	odpadów.	Analizując	wyniki	przetar-
gów	przeprowadzonych	w	ostatnim	czasie,	można	 jed-
noznacznie	stwierdzić,	że	operator	wyłoniony	przez	nasze	

miasto	zaoferował	jedną	z	najniższych	cen	w	województwie,	co	nie	zmienia	faktu,	że	
jest	ona	i	tak	o	wiele	wyższa	niż	dotychczas.	Od	1	stycznia	2018	r.	znacząco	wzro-
śnie	jakość	usługi.	Mieszkańcy	domów	jednorodzinnych	będą	regularnie	zaopatry-
wani	w	worki	na	odpady	wszystkich	frakcji.	Odpady	zielone	będą	od	nich	odbierane	
raz	na	2	tyg.,	a	z	budynków	wielorodzinnych	nawet	3	razy	w	tygodniu.	Samocho-
dy	 odbierające	 odpady	 będą	 spełniały	 bardzo	 rygorystyczne	 normy	 emisji	 spalin		
(Euro	6).	Zmianie	ulegnie	również	podział	śmieci	na	ilość	frakcji,	o	czym	przeczytają	
Państwo	w	bieżącym	wydaniu	MIMa.
	 Od	1	stycznia	2018	r.	na	terenie	naszego	miasta	rozpocznie	funkcjonowa-
nie	Strefa	Płatnego	Parkowania	 (SPP),	 której	obszar	ograniczony	będzie	ul.	War-
szawską	od	północy,	 ul.	Kościuszki	 od	 zachodu,	 ul.	Kazikowskiego	od	wschodu	
oraz		Placem	Dworcowym	od	południa.	W	strefie	tej	parkowanie	możliwe	będzie	po	
opłaceniu	biletu	w	parkomacie	(gotówką	lub	kartą)	lub	za	pomocą	aplikacji	mobil-
nych.	Mieszkańcy	Mińska	Mazowieckiego	będą	mogli	wykupić	w	Urzędzie	Miasta	
roczną	Kartę	Abonamentową.	Dla	mieszkańców	SPP	karty	wydawane	będą	bez-
płatnie	(szczegóły	w	Uchwale	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki).
	 W	pierwszej	połowie	stycznia	2018	r.	ruszy	komunikacja	miejska.	Dla	miesz-
kańców	Mińska	Mazowieckiego	będzie	ona	bezpłatna	po	okazaniu	Mińskiej	Karty	
Mieszkańca	(MKM).	Wnioski	o	wydanie	MKM	składać	można	w	pok.	4	na	parterze.	
MKM	wydana	zostanie	„od	ręki”	lub	w	terminie	do	5	dni	(szczegóły	w	Regulaminie).
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Akcja „Podwórko Talentów NIVEA” za-
kończyła się dla naszej społeczności 
lokalnej sukcesem. Założeniem całego 
przedsięwzięcia było odkrywanie dzie-
cięcych talentów, które mogą być roz-
wijane w różny sposób – przez wspólne 
spędzanie czasu z rodzicami, przez za-
bawę, tańce, angażowanie w gry kształ-
tujące wyobraźnię i rozwijające myśle-
nie czy  tworzenie prac plastycznych. 
Na każdym etapie rozwoju dziecka 
potrzebne jest odpowiednie wsparcie 
ze strony rodziców i opiekunów, które 
pobudzi kreatywność i wyobraźnię mło-
dzieży. Rozwijanie talentów to rozwija-
nie pasji.

 Dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu dyrekcji szkoły, władz miasta, lo-
kalnych mediów, rodziców uczniów SP 6, 
nauczycieli oraz wielu innych osób,  pod-
miotów i internautów udało się nam wygrać  
niekonwencjonalny plac zabaw. Inicjato-
rem przystąpienia do kampanii był Rafał  
Czerechów, którego ideę rozpropagowa-
ły w szkole Agata Zychowicz oraz pani 
Anna Pessel. Dziś z satysfakcją patrzymy 
na efekt naszych wspólnych starań. Piękny 
nowoczesny plac zabaw zajmuje centralne 
miejsce na dziedzińcu szkoły. 12 grudnia 
2017 r. miało miejsce uroczyste otwarcie 
„Podwórka Talentów”.
 Podwórko Talentów to plac za-
baw zaprojektowany z myślą o rozwijaniu 
umiejętności dzieci w trzech dziedzinach 

Sukces na miarę talentu – otwarcie 
„Podwórka Talentów NIVEA” w SP 6

- artystycznej, naukowej i sportowej. Wy-
posażony jest m.in. w huśtawkę bocianie 
gniazdo, kubik wspinaczkowy, trampoliny, 
grę skok w dal, kapsle i twister, urządze-
nie do balansowania, tablice muzyczne, 
bębny, tubę do rozmawiania, piaskowni-
cę naukową, rowerek, planetarium, zegar 
słoneczny a wszystko to na bezpiecznej 
piaskowej nawierzchni. Nowoczesny plac 
zabaw, niepowtarzalny i jedyny w swoim 
rodzaju, który zapewni dzieciom atrakcyj-
ne spędzanie czasu na świeżym powietrzu  
stał się faktem.
 Otwarciu „Podwórka Talentów” 
towarzyszyła bogata oprawa. Wszystkich 
gości w sposób niezwykle serdeczny po-
witała dyrektor placówki, Anna Zalewska.  
W uroczystości uczestniczyło wiele zna-
mienitych person, dzięki zaangażowaniu 
których mogły ziścić się marzenia dzieci. 
Najważniejszym momentem ceremonii 
otwarcia było przecięcie wstęgi, którego 
dokonali: dyrektor SP 6 - Anna Zalewska, 
burmistrz miasta - Marcin Jakubowski, 
przewodnicząca rady rodziców - Marzena 
Stal, przedstawiciel rady rodziców - Rafał 
Czerechów, nauczyciel SP 6 - Anna Pessel, 
uczennica klasy 0A - Malwinka Szubińska, 
przewodnicząca samorządu uczniowskie-
go - Magdalena Matzanke. Proboszcz 
parafii, w której zlokalizowana jest szko-
ła, ksiądz Marian Sobieszek, poświęcił 
nowe miejsce zabaw, wyrażając nadzieję,  
że będą rozwijać się tu różne talenty,  
w tym duchowe. 
 W tym dniu nie zabrakło wie-
lu przemówień, podziękowań i gratulacji 
oraz ciekawych występów artystycznych  
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       „Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,
                                       lecz po czasie jej trwania”

Paulet

„Złote Gody” to wyjątkowa uroczystość 
nie tylko dla Jubilatów, ale również dla 
ich najbliższych. To 50 lat nieprzerwane-
go, harmonijnego pożycia małżeńskiego, 
to dobry przykład dla młodych par, które 
obecnie decydują się na związek mał-
żeński. 
 Prawdziwe małżeństwo - to ta-
kie, które przetrwa wszystkie życiowe 

problemy, by po latach zyskać wzajemne 
zrozumienie i szacunek.
 30 listopada, 11 par małżeńskich 
za wspólnie spędzone 50 lat zostało od-
znaczonych „Medalem za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie”, które w dowód uznania 
dla trwałości małżeństwa i rodziny wręczył 
dostojnym jubilatom Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki – Marcin Jakubowski.
 W tym dniu odbyło się uroczyste 
spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Mińsku Mazowieckim przy dźwię-
kach muzyki zespołu Safari. Były dyplomy, 

tort, upominki oraz toast za zdrowie Jubi-
latów.
LISTA JUBILATÓW - LISTOPAD 2017 ROK: 
• CZESŁAWA I RYSZARD ADAMIEC 
• BARBARA I CZESŁAW CISZKOWSCY
• ELŻBIETA I JAN JĘDRASIK 
• KRYSTYNA I JAN KACZOREK 
• ELŻBIETA I ANTONI KULMA 
• JADWIGA I CZESŁAW MARKOWSCY
• KRYSTYNA I LEON PATOKA 
• GENOWEFA I TADEUSZ SARNA 
• DANUTA I ROMAN SOLECCY  

VEL SZYMAŃSCY
• KRYSTYNA I EDWARD SZOSTAK 
• ANNA I WIESŁAW ŚLUSARSCY

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

w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Go-
ście mieli również możliwość obejrzenia 
prezentacji przedstawiającej przebieg gło-
sowania oraz budowy „Podwórka Talen-
tów”.  Dyrektor serdecznie podziękowała 
wszystkim, którzy poprzez oddanie głosu 
w konkursie internetowym przyczynili się 
do tego, że uczniowie SP 6 mają wymarzo-
ny plac zabaw. Na zakończenie gali, pomi-
mo późnej jesiennej pory, wychowankowie 
mogli przetestować miejsce zabaw. Miła 
uroczystość zakończyła się słodkim poczę-
stunkiem.
 „Podwórko Talentów” jest na-
grodą w internetowym konkursie firmy 
NIVEA. W rywalizacji brało udział  kilkuset 
uczestników z całej Polski. Kolejna edycja 
projektu firmy NIVEA zmobilizowała lokalną 
społeczność do działania, a dzięki  wystar-
czającej liczbie oddanych głosów (37263) 
Mińsk Mazowiecki znalazł się w finało-
wej 20. Z placu łączącego dobrą zabawę  
z dziecięcym rozwojem talentów będą mo-
gły korzystać wszystkie dzieci, nie tylko 
wychowankowie naszej szkoły. Teraz nasi 
uczniowie będą mogli korzystać z wyjątko-
wego placu zabaw. 

Pół wieku razem

 Wygranie „Podwórka Talen-
tów” to nasz wspólny sukces. Dyrekcja 
szkoły kieruje serdeczne słowa podzię-
kowania do przyjaciół szkoły, którzy byli  

z nami do końca i oddali dla wspólnego do-
bra naszych dzieci swój cenny głos.
   Bożena Swatko

fot. z arch. UM MM
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15 listopada w gościnnych murach  
„Piątki” miało miejsce oficjalne otwar-
cie i poświęcenie nowej kuchni i stołów-
ki szkolnej. Ta kameralna uroczystość 
stanowiła swoiste zwieńczenie kolejnej 
niezwykle potrzebnej i od dawna oczeki-
wanej  przez społeczność Szkoły Podsta-
wowej nr 5 inwestycji. 
 Na wstępie głos zabrała Dyrek-
tor Ewa Szczerba, która serdecznie po-
witała  grono zaproszonych gości oraz 
dzieci i młodzież szkolną.  Swą obecno-
ścią zaszczycili „Piątkę” m.in.: Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jaku-
bowski, Przewodniczący Rady Miasta Ma-
rian Makowski, Zastępca Burmistrza Mia-
sta  Krzysztof Michalik, Sekretarz Miasta  
Jadwiga Frelak, Radni: Barbara Reda,   
Jerzy Gryz, Pan Waldemar Mirecki.  Wśród 

gości znaleźli się także Agnieszka Sipor-
ska, mjr Radosław Łastowiecki, Prezes 
ZNP Stanisław Mejszutowicz, reprezentu-
jący Przedsiębiorstwo Budowlane „LUX’ 
Bogusław Lejman, przedstawiciel PEC-u  
Jarosław Belkiewicz, przedstawiciel Przed-
siębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Arka-
diusz Bogucki. Wśród szacownych gości 
nie zabrakło także osób duchownych.  
W tym szczególnym dniu byli z nami Ks. 
Jerzy Danecki  oraz Ks. Jan Opala.  Rodzi-
ców „Piątki” reprezentowali przewodniczą-
cy Rady Rodziców Dariusz Świętochowski 
oraz Ewelina Pukacka. Na uroczystości byli 
także przedstawiciele prasy.
 Jak podkreśliła gospodyni obiek-
tu Ewa Szczerba, środowa uroczystość  
to podsumowanie wielu starań, które 
szczególnie dzięki przychylności i wspar-

ciu Burmistrza Miasta Marcina Jakubow-
skiego oraz Rady Miasta udało się przekuć  
w konkretne działania. Wymierny efekt tych 
prac stanowi właśnie piękna, nowoczesna, 
wybudowana niemal od podstaw w ciągu 
ponad trzech miesięcy, a wyposażona na 
miarę XXI wieku kuchnia oraz jasna, prze-
stronna stołówka. Dyrektor Ewa Szczerba 
zaznaczyła, iż przedsięwzięcie to było od 
dawna oczekiwane  przez dyrekcję, nauczy-
cieli i pracowników szkoły, którym rozwój 
bazy lokalowej „Piątki” od lat leży na ser-
cu, ale przede wszystkim upragnione przez 
rodziców i samych uczniów będących bez-
pośrednimi adresatami tych widocznych 
zmian. To właśnie dzieciom przecież nowa 
kuchnia i jadalnia przez kolejne  lata będzie  
służyć. Gospodyni uroczystości zauważyła, 
że nie sposób nie zauważyć, iż dzięki mo-

Uroczyste otwarcie nowej kuchni i stołówki w SP nr 5
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dernizacji trzonu kuchennego i wybudowa-
niu nowej jadalni znacznej poprawie uległ 
komfort spożywania w szkole posiłków. 
Ponad 450 uczniów może jeść zdrowe  
i smaczne obiady. Pięćdziesięcioosobowa 
grupa naszych najmłodszych podopiecz-
nych z dwóch oddziałów przedszkolnych 
codziennie w wygodnym, przyjaznym 
wnętrzu stołówki spożywa także wspólnie 
drugie śniadanie i podwieczorek, a zatem 
kuchnia szkolna zapewnia im całodzienne 
zbilansowane pod względem dietetycznym 
wyżywienie. 
 Ewa Szczerba podkreśliła, że 
nowoczesna kuchnia niesie także nowe 
wyzwania i jeszcze większe niż dotych-
czas oczekiwania.  Obiecała, iż ze swej 
strony dołoży wszelkich starań, by posiłki                
w „Piątce” były zawsze zdrowe i pyszne jak 
domowe. 

 Uroczystość stała się okazją do 
złożenia podziękowań wielu podmiotom, 
osobom i instytucjom, bez których pomo-
cy, ogromnego wsparcia i zaangażowania 
sfinalizowanie  tej ogromnej inwestycji bu-
dowlanej nie mogłoby  możliwe. Szczególne 
słowa wdzięczności Dyrektor Ewa Szczer-
ba skierowała do Burmistrza Miasta Marci-
na Jakubowskiego, do Rady Miasta Mińsk  
Mazowiecki i jej przewodniczącego Mariana 
Makowskiego oraz do Bogusława Lejmana 
z przedsiębiorstwa „LUX”, które zapewni-
ło sprawne i terminowe wykonanie prac.  
W dowód uznania   i wdzięczności za osobi-
ste zaangażowanie w realizację tego wielkie-
go przedsięwzięcia wręczyła wyróżnionym 
osobom pamiątkowe statuetki.
 W dalszej części uroczystości głos 
zabrali przewodniczący Rady Rodziców  
Dariusz Świętochowski oraz przedstawi-

cielka Samorządu Uczniowskiego Kami-
la Wnuk z kl. VII C. W imieniu rodziców  
i uczniów wyrazili słowa podziękowania  
za wybudowanie kuchni i stołówki, które słu-
żą podopiecznym „Piątki”, skierowane do 
Dyrektor i Burmistrza. Wśród przemawiają-
cych nie mogło zabraknąć także Burmistrza 
Miasta Marcina Jakubowskiego, który wyra-
ził ogromne zadowolenie ze sprawnego sfi-
nalizowania tak ważnej inwestycji. Podkreślił, 
iż cieszy go nie tylko modernizacja kuchni   
i stołówki w „Piątce”, ale także  inne widocz-
ne pozytywne zmiany, które znacząco wpły-
nęły na poprawę bazy lokalowej i warunków 
nauki dzieci. Podczas uroczystości padło 
także wiele ciepłych słów i wyrazów uznania  
ze strony kolejnych przemawiających gości, 
m.in.  Jarosława Belkiewicza oraz Stanisła-
wa Mejszutowicza, który wręczył gospody-
ni obiektu pasujący do okoliczności, a przy  
tym świadczący o poczuciu humoru prezent 
w postaci fartucha i czapki kucharskiej. 
 Kolejny punkt uroczystości stano-
wiła część artystyczna, czyli barwne, wido-
wiskowe występy wokalne i recytatorskie 
dzieci związane oczywiście z tematyką kuli-
narną i zdrowym odżywianiem, przygotowa-
ne przez uczniów klas III oraz Lenę Gawron  
z kl. V  pod opieką p. Aldony Heller, p. Bar-
bary Nowickiej i p. Magdaleny Jakubowskiej.  
Na koniec nastąpiło oficjalne otwarcie stołów-
ki, któremu towarzyszyło symboliczne prze-
cięcie wstęgi przez Burmistrza Miasta Marci-
na Jakubowskiego, Dyrektor Ewę Szczerbę, 
przewodniczącego Rady Rodziców Dariu-
sza Świętochowskiego oraz  przedstawi-
cielkę Samorządu Uczniowskiego Kamilę 
Wnuk. Poświęcenia nowej stołówki dokonał 
Ks. Jerzy Danecki. 

Dyrekcja SP nr 5, 
fot. z arch. UM MM i szkoły

Burmistrz Marcin Jakubowski podpisał 
List Intencyjny, którego stronami są Mia-
sto Mińsk Mazowiecki i PKP PLK. List ten 
dotyczy podjęcia działań w kierunku zre-
alizowania budowy tunelu dwunawowego 
na Anielinie. 
 Tunel ten będzie dostępny dla 
samochodów osobowych w jednej nawie 

oraz pieszych i rowerzystów w drugiej na-
wie. Tym samym zlikwiduje się obecny 
przejazd kolejowy. Inwestycja ma być prze-
prowadzona w trybie „Zaprojektuj i wybu-
duj”. Kolejnym krokiem będzie szczegóło-
wa umowa o partnerstwie, na podstawie 
której miasto będzie mogło przystąpić do 
realizacji tej niezwykle istotnej inwestycji. 

Możemy się spodziewać, że umowa zosta-
nie podpisana już w 2018 r. oraz tego, że 
PKP PLK sfinansuje cały koszt konstrukcji 
tunelu w obrębie torów kolejowych. Jeżeli 
wszystko przebiegnie zgodnie z planem, 
proces inwestycyjny rozpocząłby się na 
początku przyszłej kadencji samorządu.

(red.), grafika z arch. UM MM

List Intencyjny w sprawie budowy tunelu
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Największa inwestycja ostatnich  
lat w Mińsku Mazowieckim – Centrum 
komunikacyjno-handlowe, rozpocznie 
się prawdopodobnie już w przyszłym 
roku. Po wielomiesięcznych dyskusjach  
z przedstawicielami firmy Dekada i PKP 
zmierzamy do finału prac projektowych 
nowego dworca kolejowego. Definityw-
nie żegnamy się z pierwotną koncepcją 
przebudowy, która nijak nie przystawała  
do wizerunku nowoczesnego, należącego 
do metropolii, miasta. 

Powstanie nowoczesny dworzec PKP
 Mińsk Mazowiecki zyska nowo-
czesny dworzec z poczekalnią i kilkaset 
nowych miejsc parkingowych. Inwestor 
zachowa elementy Placu Dworcowego  
z wprowadzeniem dodatkowej części re-
kreacyjnej. Uwzględniony będzie węzeł 
komunikacyjny dla autobusów, w tym dla 
autobusów miejskich. 
 Przedwojenny dworzec kolejowy, 
który oglądać możemy na starych fotogra-

fiach, zachwycał swoją architekturą. Inwe-
stor zapewni mieszkańcom sentymentalny 
powrót do historii. W projekcie istnieje za-
łożenie, że od strony peronów na elewacji 
pojawi się wizerunek mińskiego dworca 
sprzed zbombardowania. 

*ostateczna wizualizacja może nieznacznie 
ulec zmianie

(red.)
fot. z arch. UM MM
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Burmistrz Miasta informuje, że od 1 stycznia 2018 roku w Mińsku Mazowieckim 
nastąpi zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie 
ich selektywnego zbierania. 
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Dokument źródłowy: 
Uchwała Nr XXXIV.329.2017 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
z dnia 30 października 2017 r.

Ustala się strefę płatnego parkowania 
w Mińsku Mazowieckim, zwaną dalej 
„SPP”, obejmującą obszar ograniczo-
ny: ulicą Warszawską od skrzyżowa-
nia z ulicą Kościuszki do skrzyżowania  
z ulicą Kazikowskiego, ulicą Kazikow-
skiego wraz ze skwerem przy skrzyżo-
waniu ulic Kazikowskiego i Piłsudskiego, 
Placem Dworcowym, ulicą 1 Maja, ulicą 
Kościuszki, w ramach której wyodrębnia 
się 3 podstrefy. SPP nie jest strefą par-
kingu strzeżonego. SPP nie obejmuje 
swym obszarem parkingu płatnego przy 
ul. Kościuszki 2.

Ustala się stawki opłat za postój po-
jazdów samochodowych w SPP w dni  
od poniedziałku do piątku, z wyłącze-
niem dni ustawowo wolnych od pracy,  
w godzinach od 8.30 do 16.30 w wyso-
kości za:

- pierwszą pełną lub rozpoczętą godzinę 
– 2,00 zł,
- drugą pełną lub rozpoczętą godzinę  
– 2,20 zł,
- trzecią pełną lub rozpoczętą godzinę  
– 2,40 zł,
- czwartą i kolejne pełne lub rozpoczęte 
godziny – 2,00 zł.

Ustala się roczną opłatę abonamen-
tową za postój pojazdu samocho-
dowego w SPP dla  mieszkańców 
miasta Mińsk Mazowiecki na jeden po-
siadany pojazd w wysokości 120 zł. 
Dla mieszkańców SPP będą wydawa-
ne karty do bezpłatnego parkowania  
w obrębie strefy, w której mieszkają. 

Zerowa stawka opłat za parkowanie  
w SPP: osoby niepełnosprawne legity-
mujące się kartą parkingową oznacza-
jącą dany pojazd, kierujący pojazdami z 
napędem elektrycznym oraz pojazdami 
hybrydowymi, kierujący motocyklami, 
mieszkańcy strefy SPP na posiadany je-
den pojazd samochodowy, pracownicy 

służb obsługi miasta oraz Straż Miejska 
podczas wykonywania obowiązków służ-
bowych. Dla zerowej opłaty parkingowej 
należy wyrobić w Urzędzie Miasta kartę 
SPP.

Opłaty za postój pobierane są w na-
stępujący sposób: zakup biletów  
w parkomatach (gotówką lub kartą)  lub za 
pomocą aplikacji mobilnych. 

Wniosek o wydanie karty SPP lub abona-
mentu rocznego (dla osób uprawnionych 
zgodnie z Uchwałą) można pobrać:

ze strony www.minsk-maz.pl zakładka 
Komunikacja Miejska i Strefa Płatnego 
Parkowania oraz w pok. 4 w Urzędzie 
Miasta. 

Składanie wniosków i wydawanie kart  
w pok. 4 w Urzędzie Miasta. Informacje 
pod nr. tel. 25 759 53 68.

Strefa Płatnego Parkowania
i stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP
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WZORY KART:

• KARTA MIESZKAŃCA
• BILET MIESIĘCZNY
• KARTY STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 

W styczniu 2018 r. ruszy komunika-
cja miejska. Przejazdy będą bezpłatne 
dla posiadaczy MKM oraz zasłużonych 
krwiodawców, dzieci, uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych do 
dnia ukończenia 21. r.ż., inwalidów I gru-
py, inwalidów wojennych i wojskowych, 
umundurowanych funkcjonariuszy Poli-
cji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miej-
skiej podczas wykonywania obowiązków 
służbowych oraz osób, które ukończyły  
65. r.ż. Dla pozostałych osób ceny biletów  
w obrębie jednej linii wyniosą odpowied-
nio: 2 zł normalny, 1 zł ulgowy. Bilety mie-
sięczne w obrębie wszystkich linii koszto-
wać będą 60 zł normalny i 30 zł ulgowy. 
Ulgi na przejazdy przysługują studentom 
szkół wyższych oraz emerytom i renci-
stom do dnia ukończenia 65. r.ż.

Dokument źródłowy:
Uchwała Nr XXIX.285.2017 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r.  
w sprawie ustalenia cen biletów oraz  
wykazu osób uprawnionych do przejaz-
dów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji 
miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki.

Mińska Karta Mieszkańca
1. Mińska Karta Mieszkańca (MKM) upo-
ważnia do bezpłatnego korzystania z ko-
munikacji miejskiej.
2. MKM wydawana jest bezpłatnie na okres 
jednego roku w Urzędzie Miasta w Mińsku 
Mazowieckim w postaci plastikowej karty 
zbliżeniowej. MKM jest własnością Urzędu 
Miasta Mińsk Mazowiecki.
3. Do otrzymania MKM upoważniony jest 
każdy mieszkaniec, który dowolnym doku-
mentem ze zdjęciem potwierdzi  meldunek 
w Mińsku Mazowieckim oraz okaże pierw-
szą stronę rozliczenia rocznego PIT za rok 
kalendarzowy poprzedzający rok, w którym 
składa wniosek o MKM:  z potwierdzeniem 
wpływu do Urzędu Skarbowego lub po-
twierdzenie UPO dla rozliczenia dokonane-
go przez internet.
4. Jeśli wnioskujący o MKM nie posia-
da meldunku w Mińsku Mazowieckim,  
a mieszka w naszym mieście:
a. okazuje pierwszą stronę rozliczenia rocz-
nego PIT za rok kalendarzowy poprzedza-
jący rok, w którym składa wniosek, gdzie 

wskazany jako adres zamieszkania będzie 
adres na terenie miasta Mińsk Mazowiecki 
lub
b. okazuje stronę umowy najmu mieszka-
nia, w którym mieszka, jeśli znajduje się 
ono na terenie miasta Mińsk Mazowiecki 
(strona z adresem).
5. Wniosek o wydanie MKM pobrać moż-
na ze strony www.minsk-maz.pl z zakładki 
„Komunikacja miejska i strefa płatnego par-
kowania” lub w Urzędzie Miasta w pok.4.
6. Składanie wniosków i wydawanie MKM 
odbywać się będzie w pok. 4 w Urzędzie 
Miasta w Mińsku Mazowieckim. 
7. Do wniosku należy dołączyć aktualną 
fotografię lub skorzystać z bezpłatnej moż-
liwości zrobienia zdjęcia do MKM przez 
pracownika Urzędu Miasta.
8. MKM wydawana będzie „od ręki” lub 
w terminie do 5 dni po pozytywnym rozpa-
trzeniu wniosku.
9. Przy zmianie danych osobowych du-
plikat MKM wydany będzie bezpłatnie.  
W przypadku zgubienia MKM koszt dupli-
katu wyniesie 10 zł. 

Komunikacja miejska i Mińska Karta Mieszkańca
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Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25
boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

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

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

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

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU

Warto już dziś sprawdzić datę ważności dowodu osobistego i w przypadku zbliżającego się końca terminu 
złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Nie czekaj z wymianą dowodu osobistego na ostatnią chwilę. 
W roku 2017 tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2007 roku oraz dowody osobiste wyda-
ne w 2012 roku na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich. Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić 
samemu. Data, do kiedy dokument pozostaje ważny jest określona w prawym dolnym rogu dowodu osobiste-
go pod informacją o serii i numerze. Jeżeli w dowodzie osobistym widnieje zapis - „nieoznaczony” oznacza,  
że dowód osobisty jest ważny i nie podlega wymianie. 
 Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie  co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego 
ważności. Dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.
 Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć aktualną kolorową fotografię  o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym 
jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka 
głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami  
i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost 
z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 Wniosek o wymianę dowodu osobistego można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePuap, przy pomocy 
profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach 
co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 
35x45 mm, spełniającą wymienione wyżej wymogi.
 Pamiętaj, że nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza tożsamości i obywatelstwa. Nie załatwisz żad-
nych spraw w urzędzie czy na poczcie, możesz mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu ratalnego. Nieważny 
dowód osobisty nie uprawnia również do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej.
 Wnioski o wyrobienie dowodu osobistego przyjmowane są w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w pokoju nr 5 na parterze w ponie-
działek, wtorek, czwartek w godz. 8.00-16.00, w środę w godz. od 8.00-17.00, w piątek w godz. 8.00-15.00. 

Aneta Gela
         Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

              

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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10 listopada na terenie jednostek Żan-
darmerii Wojskowej odbyły się obchody  
98. rocznicy powstania Związku Inwali-
dów Wojennych i 8. rocznica odsłonięcia 
Pomnika Związku Inwalidów Wojennych. 
 Prezes ZIW Oddział Mińsk Ma-
zowiecki Józef Jedynak w swoim prze-
mówieniu przypomniał o roli kombatantów  
w dzisiejszych czasach i wyraził wolę dal-
szej współpracy z placówkami oświatowy-
mi, służbami mundurowymi i mieszkańcami 
na rzecz podtrzymywania pamięci o prze-
szłości. 
 Podczas uroczystości za pomoc 
i działania na rzecz środowisk kombatanc-
kich, wręczono odznaczenia. Otrzymali je:
- Ewa Witkowska – Krzyż Czynu Zbrojnego Pol-
skiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP
- Wiktor Tobiasz – Kombatancki Krzyż Zwycię-
stwa,
-  Diana Rokicka – Medal za Zasługi dla Związ-
ku Inwalidów Wojennych „Zwycięska Nike”,
- Jacek Lipiec – Ryngraf Związkowy, 
- Konstanty Król – Ryngraf Związkowy.     
 Uroczystości zakończono pod 
Pomnikiem Związku Inwalidów Wojennych, 

11 listopada był kolejnym w naszym mie-
ście dniem obchodów 99. Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości. Na Mszę Świętą  
w kościele pw. NNMP w Mińsku Mazowiec-
kim, której przewodniczył Ks. prałat Jerzy 
Mackiewicz, przybyli m.in. Poseł na Sejm 
RP Czesław Mroczek, Starosta Miński 
Antoni Tarczyński, Wójt Gminy Mińsk Ma-
zowiecki Antoni Piechoski, Wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
Tomasz Płochocki, zastępca Dowódcy 23. 
BLT ppłk. Marek Heller, przedstawiciele 
służb mundurowych, parlamentarzystów, 
środowisk kombatanckich i harcerskich, 
organizacji pozarządowych, dyrektorzy 
instytucji kultury, placówek oświatowych 
i mieszkańcy.
 Po Mszy Św. kontynuacja uroczy-
stości miała miejsce na Placu Stary Rynek. 
Istotnym punktem obchodów było wrę-
czenie przez Prezesa Związku Inwalidów 
Wojennych RP Oddział Mińsk Mazowiecki 
odznaczeń za pomoc i zaangażowanie w 
działalność tego związku oraz udział w uro-
czystościach patriotycznych i rocznicowych.
 Sztandar Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej został uhonorowany Kombatanc-
kim Krzyżem Zwycięstwa, Muzeum Ziemi 
Mińskiej – Krzyżem Czynu Zbrojnego Pol-
skiej Samoobrony na Kresach Wschodnich 
RP, zaś Alicja Cichoń odebrała z rąk Pre-
zesa Józefa Jedynaka Medal za Zasługi dla 
ZIW RP „Zwycięska Nike”.
 Uroczystość zakończyło składa-
nie pod Pomnikiem Niepodległości wią-
zanek kwiatów przez przybyłe delegacje. 
Defilada kompanii honorowej wystawionej 
przez 23. Bazę Lotnictwa Taktycznego, 
licznych pocztów sztandarowych, którą za-

mykała Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazo-
wiecki pod batutą Marcina Ślązaka zwień-

gdzie w  asyście pocztów sztandarowych  
i przybyłych gości, zostały złożone wiązan-
ki kwiatów przez m.in.: Posła na Sejm RP 
– Czesław Mroczka, przedstawicieli służb 
mundurowych, kombatantów, starostę 
mińskiego, burmistrza miasta, wójta gminy, 

98. Rocznica powstania Związku Inwalidów Wojennych
radnych miejskich, Miejską Radę Senio-
rów, dyrektorów miejskich i powiatowych 
placówek oświatowych, instytucji publicz-
nych.  Oprawę zapewnili żołnierze z OSŻW 
w Mińsku Mazowieckim. 

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

99. Rocznica Odzyskania Niepodległości

czyła tegoroczne Obchody Odzyskania 
Niepodległości.     

(red.), fot. z arch. UM MM
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5 grudnia w 52 szkołach w całej Pol-
sce młodzi programiści ustanawiali re-
kord Guinnessa w największej liczbie 
uczniów jednocześnie programujących  
w SCRATCH.

 Również uczniowie Publicznej 
Salezjańskiej Szkoły Podstawowej wzięli 
udział w tej akcji. Równo o godzinie 10:30, 
czterdziestu uczniów zasiadło przed kom-
puterami i rozpoczęła się niezwykła lek-
cja programowania w SCRATCH. Pierw-
sze zadania były dość łatwe i wszyscy 
szybko sobie z nimi poradzili. Rysowanie  

w SCRATCH wymaga znajomości „pętli” 
i użycia funkcji pisaka.  Na koniec wszy-
scy mieli napisać grę „ciepło – zimno”. 
Stworzenie gry, w której pojawiają się dwa 
„duszki” wymagało dużo większej wiedzy 
ale z tym zadaniem również wszyscy pora-
dzili sobie znakomicie. O godzinie 11:15 na 
sygnał nauczyciela WF, Elżbiety Zagórskiej 
nastąpił koniec lekcji.
 Organizatorem ustanawiania  
rekordu Guinnessa była Fundacja Archi-
tectsPL a koordynatorem akcji w Mińsku 
była firma AK-robot Artur Krzemiński oraz 
Mirosław Bareja.

 Wymogiem Guinness World Re-
cords było zapewnienie niezależnych świad-
ków – osób godnych zaufania. Funkcję  
tą powierzono Burmistrzowi Mińska,  
Marcinowi Jakubowskiemu oraz Przewod-
niczącej Rady Rodziców PSSP, Monice 
Włodarczyk.
 Cała lekcja została uwieczniona 
na fotografiach przez Piotra Wojciechow-
skiego i Michała Gniado. Decyzję Guinness 
World Records o wpisie do Księgi Rekor-
dów Guinnessa poznamy za kilka tygodni!

Artur Krzemiński, fot. z arch. UM MM

Rekord Guinessa w programowaniu SCRATCH

8 listopada na zaproszenie oddzia-
łu Związku Nauczycielstwa Polskiego 
uczniowie z MSA wystąpili z koncertem 
w siedzibie przy ul. Warszawskiej w Miń-
sku Mazowieckim. W imprezie wystąpili 
uczniowie z  repertuarem, w którym domi-
nowała muzyka ludowa. 
 
 Emerytowani pedagodzy trady-
cyjnie bardzo ciepło powitali uczniów szko-
ły a następnie wysłuchali programu, który 
przedstawiał się kolejno:

Jakub Papiewski – akordeon - „Tarantella”
Marlena Stal – skrzypce -„Polonez”
Dominika Płochocka – skrzypce – „Mazur”
Marcin Stal – fortepian – „W murowanej 
piwnicy”
Halszka Rembowska – wiolonczela – „Ży-
czenie”
Dominik Kleina i Maciej Bogdański – forte-
pian - duet- „ Walc”
Sebastian Rybak – wiolonczela - „Kontre-
dans”

Marlena Stal  i pani Joanna Nowik – forte-
pian –  duet- „Taniec zbójnicki”
Dawid Bereda – gitara - „Mały romans”
Natalia Kocbusi – gitara – „Canzonetta”
Uczniowie zostali przygotowani do koncer-
tu przez nauczycieli: dyrektor Paulinę Rze-
wuską – Korycińską, Katarzynę Kaczyńską, 

Joannę Nowik, Andrzeja Przeździaka, Pio-
tra Grabowicza, Mirosława Mozola.
    Młodzi artyści zostali nagrodzeni słowa-
mi uznania, dużymi brawami oraz słodkim 
poczęstunkiem. MSA dziękuje oddziałowi 
ZNP za wieloletnią współpracę 

Joanna Nowik, fot. z arch. MSA

Wizyta uczniów MSA w ZNP
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11 listopada odbył się patriotyczny kon-
cert w sali koncertowej szkoły. Na zapro-
szenie dyrektor Pauliny Rzewuskiej- Kory-
cińskiej na uroczystość przybył burmistrz 
miasta Mińsk Mazowiecki - Marcin Jaku-
bowski oraz honorowi goście ze środowi-
ska lokalnego.

 Uroczystość rozpoczęła się wier-
szem „Do moich synów”, który wygłosił 
konferansjer Tomasz Osica. W dalszej czę-
ści program zawierał utwory patriotyczne   
z nutą nostalgii o tematyce narodowej:
„Rotę” wykonał chór szkolny, chór Mińskie-
go Towarzystwa Muzycznego, orkiestra 
szkolna oraz Miejska Orkiestra Kameralna,
Poloneza  Kilara „Pan Tadeusz” zagrała   
Miejska Orkiestra Kameralna, „O mój roz-
marynie” wykonał  chór szkolny, Poloneza  
Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny” zagrał 
kwartet smyczkowy, Walca a-moll  F.Cho-
pina  wykonał  Maciej  Bogdański.
 Klasa kameralistyki wokalnej  
Justyny Kowyni-Rymanowskiej zaprezen-
towała pieśni:
„W listopadzie”  z  akompaniamentem Miej-
skiej Orkiestry Kameralnej, „Laura i Filon” 
– solistka - Alisia Pasieczna z akompania-
mentem fortepianu Agnieszki Balasińskiej 
i Miejskiej Orkiestry Kameralnej, „Wezmę 
ja kontusz” – solista - Igor Księżopolski  
z akompaniamentem fortepianu Wiktorii 
Dyrkacz, „Matko o twarzy czarnej jak pol-
ska ziemia” z akompaniamentem Miejskiej 
Orkiestry Kameralnej.
 Program koncertu zawierał tak-
że patriotyczną poezję, której tematyka 
opiewała wolność, niepodległość, zjedno-
czenie. Uwieńczeniem tego były utwory  
w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Kame-

ralnej pod kierownictwem dyrygentów:  
Wenantego Maciej Domagały i Romana 
Wachowicza w uworach: 
„Kwiaty polskie”, „Ostatni mazur” i  „Pol-
skie drogi” z fortepian Wiktorii Łopińskiej. 
Wraz z orkiestrą grała także pianistka  
- dyrektor Paulina Rzewuska - Korycińska.
  W dalszej części programu kla-
sa teatralno-muzyczna J. Kowyni-Ryma-
nowskiej wystawiła Spektakl „Dwa głosy o 
11 listopada” a po nim pieśni: „ Taki kraj” 
,„Białe róże”, „Kozak.” 
 Chór Mińskiego Towarzystwa 
Muzycznego z dyrygentem Tomaszem Za-
lewskim wykonał pieśń „Serce w plecaku”.
    Do wspólnego śpiewania pie-
śni patriotycznych przy akompaniamencie 
Miejskiej Orkiestry Kameralnej zachęcił 

Wenanty Maciej Domagała w „Pierwszej 
brygadzie”, „Przybyli ułani, „Pierwszej ka-
drowej”.
 W finale uroczystości dyrek-
tor Paulina Rzewuska-Korycińska zło-
żyła życzenia solenizantom, którzy tego 
dnia świętowali swoje imieniny i urodziny. 
Kwiaty wręczono burmistrzowi Marcino-
wi Jakubowskiemu i prawnuczce patrona 
szkoły - Zosi. Rozśpiewani uczniowie Miej-
skiej Szkoły Artystycznej godnie uczcili 99. 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości. 
 Ten koncert na długo pozostanie 
w pamięci mieszkańców Mińska Mazo-
wieckiego.
 

Joanna Nowik, fot. Michał Rogala

Koncert patriotyczny w sali koncertowej MSA   
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Motocykliści z mińskiego Klubu Dawnych 
Motocykli „MAGNET” uczcili Narodowe 
Święto Niepodległości w motocyklowym 
stylu. Reprezentacja klubu uczestniczy-
ła 11 listopada w MotoParadzie Niepod-
ległości, organizowanej przez Fundację 
Jednym Śladem. 
 MotoParada Niepodległości to sły-
szalny z daleka ryk silników i szelest łopoczą-
cych na wietrze flag. Parada rozpoczęła się  
w Sulejówku od złożenia kwiatów pod 
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Kolumna kilkuset motocykli wyruszy-
ła ok. godziny czternastej z Sulejówka 
do Warszawy, w okolice ulicy Pory, po 
drodze składając wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem Marszałka przy Belwederze.  
W tym roku motocykliści pokazali, że zacho-
wanie pamięci o losach naszego kraju oraz 
o ludziach, którzy oddali życie za wolność, 
którą się dzisiaj możemy cieszyć jest naj-
ważniejsze.             K.D.M. Magnet, fot. z arch. klubu

6 listopada pracownicy naukowi Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie  przepro-
wadzili cykl wykładów, w których uczestni-
czyli uczniowie naszego Zespołu. 
 Wszystko to za sprawą podpisanego 
wcześniej porozumienia o współpracy między 
placówkami. Tematyka wykładów nawiązywa-
ła do kierunków kształcenia naszej placówki. 
Dr inż. Marek Suproniuk zaprezentował wy-
kład  „Inteligentne instalacje elektryczne”, a dr 
inż. Grzegorz Trwawiński  „Opony i ich wpływ 
na zachowanie samochodu”. Na koniec spo-
tkania zabrał głos absolwent naszej szkoły,  
mgr inż. Paweł Stąpór pracownik i doktorant 
Wydziału Elektroniki WAT , który poświęcił swo-
je wystąpienie zagadnieniom rekrutacyjnym.  
W trakcie wykładów na terenie szkoły czynne 
były dwa stoiska obsługiwane przez  podcho-
rążych, od których młodzież mogła zdobyć do-
datkowe informacje o uczelni i interesujących 
ich kierunkach.

ZSZ nr2. fot. z arch. szkoły

„MAGNET” dla Niepodległej…

Dzień WAT w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

W parku miejskim w Mińsku Mazowieckim 
pojawiły się nowe kosze na śmieci. Jest 
ich 30, a montaż trwał od 25 października 
do 23 listopada br. 
 Kosze Mini Plaza mają pojem-
ność 63 l i zamontowane są na stałe do 
podłoża. Obudowa wykonana jest z two-
rzywa Durapol TM, wewnątrz znajduje się 
pojemnik ze stali ocynkowanej. Na koszu 
umieszczone jest logo miasta. Śmietniki, 
które zastąpiono nowymi, będą ustawione 
w innych lokalizacjach na terenie miasta.
 Koszt zakupu i montażu 30 no-
wych wandaloodpornych koszy na śmieci 
wyniósł ok. 37 500 zł. To nie koniec i plano-
wany jest montaż kolejnych.

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

Nowe kosze w parku miejskim
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6 grudnia w Mikołajkowej atmosferze, w 
murach Miejskiego Domu Kultury odbyło 
się rozstrzygnięcie konkursu na kartkę 
świąteczną Miasta Mińsk Mazowiecki. 
W kolejnej odsłonie zabawy plastycz-
nej, której tematem były Święta Bożego 
Narodzenia, zwycięzcą został Mikołaj 
Jarzyna, uczeń klasy VIIF Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazo-
wieckim. 

Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób:

Kategoria kl. I-III:
I miejsce: Bianka Telkowska – kl. IIa,  
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
II miejsce: Julia Sitek  – kl. Ib, 
Szkoła Podstawowa nr 4
III miejsce: Wojciech Zagórski – Ib, 
Szkoła Podstawowa nr 4
wyróżnienie: Wojciech Zalewski - Ib, 
Szkoła Podstawowa nr 4
wyróżnienie: Aleksandra Jackowicz – Ib, 
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
wyróżnienie: Krystian Drzazga – IIb, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie: Bartosz Chłopik – Ib, 
Szkoła Podstawowa nr 5
wyróżnienie: Bartłomiej Proczka – Id, 
Szkoła Podstawowa nr 1

Kategoria kl. IV-VII: 
I miejsce: Łucja Sawicka – VIIb, 
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
II miejsce: Vincent Faliński – IVa, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
III miejsce: Szymon Dróżdż – VB, 
Szkoła Podstawowa nr 6 
wyróżnienie: Jakub Lichniak – IVb, 
Szkoła Podstawowa nr 1
wyróżnienie: Amelia Jackiewicz – IVa, 
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
wyróżnienie: Julia Wołosiewicz – VIId, 
Szkoła Podstawowa nr 3
wyróżnienie: Julia Komorzycka – IVb, 
Szkoła Podstawowa nr 5
wyróżnienie: Kasia Chrust – VIb, 
Szkoła Podstawowa nr 6

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

Rozstrzygnięty konkurs na kartkę świąteczną miasta

Od wielu miesięcy burmistrz Marcin  
Jakubowski prowadzi korespondencję 
oraz rozmowy w sprawie budowy wia-
duktu kolejowego nad drogą wojewódzką  
nr 802 (ul. Siennicka). 
 Tematem dotychczas zaintereso-
wał się zarządca drogi - Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam Struzik. 
Liczymy na to, że ta jedna z najważniej-
szych dla rozwoju miasta kwestii stanie się 
przedmiotem zainteresowania wszystkich 
naszych parlamentarzystów, wysokich 
urzędników czy działaczy społecznych.  
O postępach w rozmowach w tym zakresie 
burmistrz  będzie na bieżąco informował 
mieszkańców.

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

Rozmowy o wiadukcie kolejowym nad ul. Siennicką
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27 października w SP1 w Mińsku Mazowieckim 
spotkali się miłośnicy przyrody, którzy nie tylko 
lubią z nią obcować, ale również troszczą się 
o jej stan.

 Przybyli z 22 szkół na VI Powiatowy 
Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny EKOŻACZEK 
2017 adresowany do uczniów klas 4-7 szkół 
podstawowych i V Konkurs o tej samej tematyce 
– EKOŻAK 2017 dla uczniów z oddziałów gim-
nazjalnych. Ich zadaniem było rozwiązanie testu 
dotyczącego flory, fauny i środowiska naturalne-
go Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz zna-
jomości zasad ekologii i ochrony środowiska.
 Po sprawdzeniu prac przez organiza-
torki: p. Agnieszkę Wodzińską, p. Bożenę Po-
lkowską, p. Małgorzatę Chodorek, p. Marzenę 
Redę, p. Annę Sadurską, p. Honoratę Gajowni-
czek i p. Sylwię Łojek nastąpiło podsumowanie 
turnieju wiedzy i towarzyszącego mu konkursu 

plastycznego ‚„Jestem przyjacielem przyrody”, 
w ramach którego należało wykonać pocztówkę, 
zachęcającą do odwiedzenia i spędzenia czasu 
na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie. 
 EKOŻACZKIEM 2017 została Martyna 
Stępińska, uczennica kl. 7 Szkoły Podstawowej 
w Wielgolesie, II miejsce zajęła Urszula Dworzyń-
ska – z klasy 7 z  Publicznej Salezjańskiej Szkoły 
Podstawowej w Mińsku Mazowieckim, a miej-
sce III wywalczył Piotr Małkowski – uczeń klasy  
7 Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku.
 Tytuł EKOŻAKA 2017 przyznany zo-
stał Agacie Chodorek – uczennicy 2. oddziału 
gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Miń-
sku Mazowieckim, II miejsce zajęła Julia Pietrzak 
– z kl. 3 Gimnazjum w Kałuszynie, na miejscu 
III uplasowała się Karolina Stosio – uczennica  
3. oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej  
w Wielgolesie.
 Laureatami konkursu plastycznego  
w kategorii  klas 1-3  zostali: Michał Pulik z kl. 2b 
SP1 w Mińsku Maz., który zajął I miejsce, Olga 
Szubińska z kl. 3c SP w Siennicy na miejscu II 

EKOŻACZKI

oraz Karol Podobas z kl. 3 SP w Hucie Mińskiej, 
który zajął miejsce III. Jury wyróżniło prace trzech 
uczennic: Martyny Tarasiuk z kl.3a SP1 w Mińsku 
Maz., Heleny Maletki z kl. 2a SP1 w Mińsku Maz. 
i Weroniki Czyż z kl. 3 SP w Hucie Mińskiej. W ka-
tegorii klas 4-7 I miejsce zajęły: Paulina Ostojska 
z kl. 7b SP 3 w Sulejówku i Paulina Chłopik z kl. 
5a SP1 w Mińsku Maz.;  II miejsce: Maja Szpa-
delewska z kl. 6 SP w Żakowie i Aleksandra Su-
ska z kl. 7a SP w Siennicy, natomiast miejsce III: 
uczennica kl. 4d SP6 w Mińsku Maz. (brak zgody 
na publikację danych osobowych) oraz uczenni-
ca kl. 6 SP w Jeruzalu (brak zgody na publikację 
danych osobowych). Wyróżniono prace autor-
stwa: Jagody Kobrzak z kl. 4d SP3 w Sulejówku, 
Kingi Chróścickiej z kl. 5a SP1 w Mińsku Maz., 
Malwiny Bojar z kl. 5b SP1 w Mińsku Maz. oraz 
uczennicy z kl. 4c SP3 w Sulejówku (brak zgody 
na publikację danych osobowych). 
 Wśród uczniów klas gimnazjalnych, 
którzy nadesłali swoje prace, I miejsce zajęła Ka-
mila Szostek z kl. 2c Gim. im. 6 Pułku Piecho-
ty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie, 
miejsce II Maja Spychała z kl. 2d Gim. im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz. a miejsce III
 Julia Pietrzak z kl. 3b Gimnazjum w Kałuszynie. 
Przyznano też cztery wyróżnienia. Zdobyły je: 
Maria Witowska uczennica 2 oddziału gimna-
zjalnego SP1 w Mińsku Maz. oraz trzy uczennice  
trzecich oddziałów gimnazjalnych: Wiktoria Głąb-
ska z SP4 w Mińsku Maz., Karolina Łucka
 z Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej  
i Paulina Pachnik z  Gim.  w Kałuszynie.
 W uroczystości wręczenia nagród  
i wyróżnień uczestniczyli goście honorowi - bur-
mistrz naszego miasta p. Marcin Jakubowski  
i przedstawiciel Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki 
p. Jacek Wąsowski. 
 Spotkanie zakończono przekazaniem  
gratulacji laureatom i ich opiekunom oraz zapro-
szeniem do udziału w kolejnej edycji konkursu. 
Drogą losowania wybrano jej „bohatera”. Został 
nim Park Narodowy Gór Stołowych. 

SP nr 1, fot. z arch. szkoły

28 pażdziernika w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Mikołaja Kopernika odbyło się ślubowanie 
uczniów klas pierwszych. 
 
 Uroczystość rozpoczęło odśpie-
wanie hymnu szkoły przez chór prowadzony 
przez pana Tomasza Zalewskiego. Dyrektor  
Tomasz Ciechański powitał wszystkich zebra-
nych, podkreślając doniosłość wydarzenia,  
w którym uczestniczą. Potem pierwszoklasiści  
z czterech oddziałów zdali przed rodzicami  
pierwszy egzamin, prezentując program arty-

styczny przygotowany pod kierunkiem swoich 
wychowawczyń: Iwony Glinki, Danuty Wróblew-
skiej, Justyny Banachowskiej oraz Anny Sadur-
skiej. Byli bardzo przejęci i nieco stremowani, 
ale pięknie tańczyli, recytowali wiersze, śpiewali 
piosenki. 
 Po występach przedstawiciele klas 
złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szko-
ły. Następnie pan dyrektor ogromnym ołówkiem  
pasował na uczniów 83 dzieci i w ten sposób 
przyjął ich do społeczności szkolnej. Panie wi-
cedyrektor Ewa Żak i Iwona Dróżdż wręczyły 

pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy oraz 
maskotki. 
 Po uroczystości każda z klas zrobiła 
grupowe zdjęcie i udała się na spotkanie integra-
cyjne, gdzie furorę robiła smaczna grochówka 
serwowana przez panie kucharki i doskonałe 
ciasta upieczone przez rodziców  pierwszaków.
Były też tańce i zabawy przy muzyce. Wszyscy 
spędzili czas w miłej atmosferze i na pewno ten 
dzień na długo pozostanie w ich pamięci.

SP nr 1, fot. z arch. szkoły

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW W „KOPERNIKU’’
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27 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 1 w Mińsku Mazowieckim obchodzony 
był uroczyście Światowy Dzień Pluszowego 
Misia.

 W tym dniu każde dziecko przyszło 
do przedszkola ze swoim ukochanym mi-
siem. Pluszowe przytulanki opanowały nasze 
przedszkole- były misie duże, małe, brązowe, 
białe, zielone, ładnie wystrojone itd. Każdy  
z nich był piękny, wyjątkowy i niezastąpiony, 
bo nasz własny. Pomimo tego, iż w sklepach 
jest coraz więcej atrakcyjnych zabawek, moda 
na pluszowe misie nie przemija. Hasło, które 
dzieci powtarzały podczas dzisiejszej uroczy-
stości „Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest 
potrzebny miś” jest cały czas aktualne. Moż-
na było to zaobserwować chociażby po tym,  
z jaką czułością, delikatnością dzieci trakto-
wały swoje misie. 
 Nie było osoby, która nie miałaby 
misia. Od rana każdy chwalił się swoją zabaw-
ką, prezentował swoim kolegom i koleżan-
kom.
 W salach wychowawczynie wspól-
nie z rodzicami i dziećmi przygotowały kąciki 
książki poświęcone bohaterom dnia. Można 
było tam zapoznać się z przygodami Kubusia 
Puchatka, Misia Uszatka, Misia Paddingtona, 
Misia Yogi itd.
 Dzieci wykonały też piękne prace 
plastyczno-techniczne związane z misiami, 
które zdobiły sale i korytarze przedszkolne.
 W tym roku szkolnym Światowy 
Dzień Pluszowego Misia obchodzony był  
w formie urodzin. Po śniadaniu cała spo-
łeczność przedszkolna udała się do budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 na aulę, gdzie cze-
kały na wszystkich niespodzianki. Dzieci ubra-
ne odświętnie z urodzinowymi czapeczkami 
na głowach, z misiowymi opaskami i oczywi-
ście ze swoimi ukochanymi pluszakami z za-
partym tchem czekały na to, co ciekawego się 
wydarzy…
 Na początek Z-ca Dyrektora Jolanta 
Prus powitała wszystkich zgromadzonych, 

z misiami na czele. Opowiedziała o swoim mi-
siu przyjacielu z dzieciństwa i życzyła udanej 
zabawy. Dzieci wysłuchały interesującej histo-
rii święta. Dowiedziały się, iż ta sympatyczna 
maskotka powstała w 1902 roku w Stanach 
Zjednoczonych. 
 Następnie wszyscy zostali zapro-
szeni do wesołej zabawy. Nie zabrakło tańców 
przy misiowych piosenkach „Jadą jadą misie”, 
„Pokochaj pluszowego misia”, „Dwa malutkie 
misie” itp. Dzieci miały okazję sprawdzić swo-
ją wiedzę na temat słynnych misiów podczas 
rozwiązywania zagadek słowno-obrazkowych. 
Było mnóstwo tańców i zabaw integracyjnych, 
które jeszcze bardziej scaliły naszą społecz-
ność przedszkolną. Każda grupa wiekowa 
pod kierunkiem wychowawczyń przygotowała 
krótki występ artystyczny prezentując swoje 
talenty zgromadzonym. 

 Na zakończenie przedszkolaki 
wręczyły jubilatowi - Misiowi własnoręcznie 
zrobione prezenty, wyrecytowały życzenia  
i zaśpiewały gromkie sto lat. Dzieci złożyły też 
uroczyste przyrzeczenie. Obiecały nie krzyw-
dzić swoich misiów, dbać o nie, reperować  
w razie zepsucia. Impreza była bardzo udana. 
Uśmiech nie schodził z twarzy dzieci i nikt nie 
miał ochoty opuścić auli…
 Jolanta Prus podziękowała za przy-
bycie na uroczystość, za wspaniałą zabawę  
i zaprosiła wszystkich do swoich sal na pyszny 
tort urodzinowy. 
 Dzieci obiecały, że od dziś częściej 
zabierały będą swoje pluszowe misie do przed-
szkola, bo następne urodziny będą dopiero  
za rok…

Monika Kowalewska-Głogowska
fot. z arch.  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

Po raz 11 zainaugurowano rok aka-
demicki na Mińskim Uniwersytecie  
Trzeciego Wieku. 

 W uroczystości wzięli udział 
zaproszeni gości: min. starosta Miński  
p. A.J. Tarczyński, przewodniczący Rady 
Miasta p.Marian Makowski , sekretarz 
UM p. Jadwiga Frelak, sekretarz UG p. 
J. Damasiewicz, dyrektorzy placówek 
kulturalnych miasta p. E. Sieradzińska 
i p. Leszek Celej oraz członkowie Rady 
Programowej MUTW. Wykład inaugu-
racyjny nt. „Różnice kulturowe ludzi 
Wschodu i Zachodu”  wygłosił prof.  
Waldemar Dziak (wybitny znawca pro-
blematyki Wschodu). Od czasu udostęp-
nienia Sali Koncertowej MSA słuchaczy 
systematycznie przybywa - obecnie jest 
już 265 os.
 Nowością tegorocznych działań 
prospołecznych Stowarzyszenia „Radość 

Trzeciego Wieku” - organu prowadzą-
cego MUTW- jest organizacja wykładów 
otwartych dla seniorów 1 raz w miesiącu.  

Wykłady finansowane są ze środków UM  
w ramach projektu AKTYWNY SENIOR.
 

Jadwiga Maciejewska, fot. z arch. UM MM

Nowy Rok Akademicki MUTW

Kochamy pluszowe misie!
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Dzień Niepodległości
 23 listopada odbyło się uroczyste 
spotkanie przedszkolaków z Przedszkola 
Miejskiego nr 6 z uczestnikami Stowa-
rzyszenia Radość Trzeciego Wieku UTW  
w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku 
Mazowieckim. Dzieci przedstawiły pro-
gram artystyczny z okazji Dnia Niepodle-
głości.
 Montaż słowno-muzyczny przy-
gotowały: Teresa Wielmowiec, Katarzyna 
Janiec, Katarzyna Kaczyńska. Podczas 
występu dzieci zaprezentowały program 
o tematyce patriotycznej, grały na instru-
mentach perkusyjnych przy akompania-
mencie pianina oraz tańczyły do utworu 
„Marsz Radeckiego”. 
 Z zaangażowaniem recytowa-
ły wiersze opowiadające o historii Polski. 
Dumnie odśpiewały hymn Polski „Mazurek 
Dąbrowskiego” wraz z uczestnikami spo-
tkania. Całej oprawie artystycznej towarzy-
szyła podniosła atmosfera pełna powagi, 
wzruszeń i dumy, że jesteśmy Polakami.  
Występ przedszkolaków, ich przygotowa-
nie, postawa patriotyczna i artystyczny ta-
lent nagrodzony został gromkimi brawami 
oraz słodkimi niespodziankami.

„Kulinarne podróże 
przedszkolaków”
 W ramach realizowanego planu 
pracy „Kulinarne podróże małe i duże” 
w naszym przedszkolu, każdego miesią-
ca dzieci „odbywają podróż” do jedne-

Co słychać w Przedszkolu Miejskim nr 6 
go z europejskich krajów. Zwiedziliśmy 
już Czechy, Włochy, Polskę. Każda po-
dróż umożliwia dzieciom zdobywanie 
wiadomości o regionalnych potrawach, 
charakterystycznych budowlach, kra-
jobrazach, zwyczajach, ciekawostkach 
przyrodniczych. Kulinarne zajęcia cieszą 
się dużym zainteresowaniem przedszko-
laków, dając dużo radości i satysfakcji  
ze zdobytej wiedzy i umiejętności. Degu-
stacja wybranych potraw z krajów euro-
pejskich rozszerza walory smakowe na-
szych podopiecznych. 

„Rodzic z Pasją”
 Cyklicznie od kilku lat w naszym 
przedszkolu prowadzona jest akcja „Rodzic  
z Pasją”. 

 W ramach  akcji odbyło się spo-
tkanie społeczności przedszkolnej  z tatą 
Jasia – Dariuszem Zalewskim. Dzieci brały 
udział w warsztatach lepienia pierogów. 
Obserwowały proces wyrabiania ciasta, 
a każdy uczestnik warsztatów miał możli-
wość ulepienia własnego pieroga.
 W grupie I „Krasnale” odbyło się 
również spotkanie z mamą Filipa – Wio-
lettą Wójcicką, która przygotowała i po-
prowadziła zajęcia edukacyjne związane  
z „Dniem  Pluszowego Misia” oraz „Dniem 
Kredki”. Dzieci aktywnie brały udział w za-
jęciach, rozwijały i doskonaliły umiejętno-
ści plastyczne, integrowały się w społecz-
ności dziecięcej.
 Spotkania i warsztaty z udziałem 
rodziców cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem i zaangażowaniem ze strony 
dzieci.  

Katarzyna Janiec
Teresa Wielmowiec
fot. z arch. PM nr 6
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„Śpiewać każdy może…..
Ale nie oto chodzi, jak co komu wychodzi…”

Jonasz  Kofta

Już od wielu lat w Szkołach Salezjańskich  
w Mińsku Mazowieckim w listopadowy wieczór 
organizujemy Cecyliadę, przegląd muzyczny, 
podczas którego wspominamy świętą Cecy-
lię. W tym roku zmagania muzyczne odbyły się  
w piątek  17 listopada. 
 Święta Cecylia jest jedną z najsłynniej-
szych męczennic Kościoła Rzymskiego. Niestety, 
o świętej tak bardzo popularnej i czczonej w Ko-
ściele mamy bardzo mało informacji historycz-
nych. Z opisu jej męczeńskiej śmierci, możemy 
się dowiedzieć, że Cecylia była dobrze urodzo-
ną Rzymianką. Przyszła na świat na początku III 
wieku, była ponoć olśniewająco piękna. Legenda 
głosi, że grała na organach lub  na innym instru-
mencie. Ówczesne panie rzymskie kształciły się 
często w grze na harfie. Zatem inspiracją do orga-
nizowania Cecyliady w naszej szkole jest  właśnie 
święta Cecylia- patronka muzyki kościelnej, chó-
rzystów, lutników, organistów i muzyków. 
 Cecyliada, jako szkolny przegląd mu-
zyczny jest już tradycją w naszej placówce. To 
muzyczne wydarzenie cieszy się zainteresowa-
niem uczniów, rodziców i nauczycieli. Co roku 
konkurs skupia szeroką publiczność, tym razem 
nie mogło być inaczej. Szkolna sala teatralna za-
pełniła się po brzegi , nie było wolnych miejsc na 
widowni.
 Tegoroczna edycja Cecyliady prze-
biegała pod hasłem „Śpiewać każdy może…”,  
tak  też śpiewał Jerzy Stuhr w Opolu.
 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej  
w Opolu organizowany jest od 1963 roku. To wła-
śnie ta bogata historia muzyczna i hity tego fe-
stiwalu były tegorocznym motywem przewodnim  
i inspiracją dla uczestników.
 Na wstępie wszyscy mieli okazję wpro-
wadzić się w odpowiedni nastrój, słuchając frag-
mentów największych hitów Opola . Dzięki pre-
zentacji multimedialnej poznaliśmy historię tego 
festiwalu. 
 Prowadzący przedstawili zasady kon-
kursu i członków jury. Księdzu Dyrektorowi, który 
przewodniczył jury, towarzyszyła Dyrektor Renata 
Bakuła, nauczycielka śpiewu – Monika Pszkit oraz 
absolwentka wyższej szkoły muzycznej, prowa-
dząca chór szkolny- Jelena Sakowicz. 
 Konkurs podzielony był na dwie kate-
gorie. W pierwszej występowali uczniowie z klas 
I-III, w drugiej uczniowie z klas IV-VII. W przewie 
pomiędzy występami można było posłuchać pio-

senki „Ludzkie gadanie”, którą w duecie wykonali 
Monika Pszkit i Michał Zawadka (prywatnie tata 
jednego z uczniów). Wszyscy uczestnicy kon-
kursu starali się pokazać z jak najlepszej strony,  
popisy wokalne były okraszone pięknymi strojami 
i ciekawą choreografią. Publiczność nie szczędzi-
ła oklasków a jury nie miało łatwego zadania. 
 Po występie gości  nadszedł czas 
na ogłoszenie wyników muzycznego konkursu. 
Ksiądz Dyrektor Ryszard Woźniak z towarzyszą-
cymi mu jurorkami wręczali nagrody. 

Salezjańska Cecyliada 2017  
Laureatami w kategorii klas I-III zostali :
I miejsce Łukasz Królak z klasy IIIb, który wykonał  
piosenką „Takie ładne oczy” Czerwonych  Gitar
II miejsce Maksymilian Abramowski z klasy II za 
prezentację  utworu Lady Pank „Mniej niż zero”-
III miejsce Filip Zawadka z klasy Ib za piosenką 
„Takie ładne oczy”- Czerwonych Gitar.
Wyróżnienie zdobyły dwie dziewczynki – Halszka 
Rembowska z klasy IIIa oraz Maja Wesołowska 
z klasy Ia, obie śpiewały „Orkiestry Dęte” Haliny 
Kunickiej .

Laureatami w kategorii klas IV- VII zostali:
I miejsce Bogna Danielak z piosenka „O mnie się 
nie martw” Kasi Sobczyk
II miejsce Olga Sobol z piosenką „Zegarmistrz 
światła” -Tadeusz Wożniaka 
III miejsce Emilian Piszczek z piosenką „Wszystko 
ma swój czas” zespołu Perfect.
W tej kategorii wyróżnione zostały Amelia Kot 
i Oliwia Jackiewicz za piosenkę „W głowie” Ani 
Dąbrowskiej .
 W tym roku nagrodę publiczności 
otrzymały dwie osoby: Emilia Chałczyńska z klasy 
VII B i Filip Zawadka z klasy I.  

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i dziękujemy za zaangażowanie. Zapewne to  miłe 
muzyczne spotkanie zechcemy powtórzyć za rok. 

Magdalena Zawadka
fot. z arch. Szkół Salezjańskich
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Spotkanie z niezwykłą 
kulturą Majów
 Do ich duchowego świata za-
brała nas Weronika Mliczewska, autorka 
reportażu „Na początku jest koniec. Na 
szlakach duchowości Majów”. Spotkanie 
było nie tylko relacją z jej  niezwykłej wę-
drówki przez świat Majów (Mundo Maya), 
czyli tereny dzisiejszej Gwatemali, Mek-
syku, Hondurasu, Belize i Salwadoru, lecz 
przede wszystkim opowieścią o osobistej 
wewnętrznej podróży. Dzięki odkrywaniu 
prawdy o dzisiejszych Majach i ich życiu, 
bez ubarwień i bez romantycznego mitu  
o duchowości i szamanach, poznała swo-
je własne ograniczenia i doświadczyła, 
jak inne jest nasze współczesne poczucie 
czasu i wolności. Podczas spotkania mo-
gliśmy podziwiać piękne zdjęcia przed-
stawiające współczesnych Majów, którzy 

nadal podtrzymują kulturę przodków i od-
prawiają rytuały związane z kalendarzem 
duchowym.

Filary dynastii – spotkanie  
z Janiną Lesiak o polskich 
królowych
 Janina Lesiak, autorka bestsel-
lerowego cyklu o polskich władczyniach 
spotkała się z czytelnikami 17 listopada. 
Podczas spotkania przyznała, że od hi-
storii państw i cywilizacji woli szczegół, 
drobiazg, plotkę. Jej książki to historyczne 
portrety psychologiczne. Pełne są pięk-
nych detali, bogatych strojów, ale też przy-
krych zapachów, cierpienia, samotności, 
której doświadczały polskie królowe. Ce-
cylia Renata, Anna Jagiellonka, Dobrawa, 
czy wreszcie Jadwiga z Andegawenów 

Jagiełłowa - mądre, utalentowane, piękne, 
wykształcone i bardzo samotne. Janina 
Lesiak zachęcała czytelników do odkrywa-
nia i realizowania własnych pasji, bo nigdy 
nie jest na nie za późno – jej pierwsza po-
wieść ukazała się kiedy skończyła 60 lat. 
Teraz pisze kolejną, której bohaterką bę-
dzie królowa Bona.

Leczmy się naturalnie!
 1 grudnia naszą Bibliotekę odwie-
dziła z wykładem o medycynie azjatyckiej 
lekarz medycyny Burma Batjargal. Tysią-
ce lat obserwacji, wielowiekowa praktyka 
i tradycja leczenia zgromadziły ogromną 
wiedzę, która dziś z powodzeniem współ-
działa z klasyczną medycyną. Rosnąca po-
pularność medycyny wschodniej na całym 
świecie, a także w Polsce potwierdza jej 
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chaliśmy też nowych winyli z piosenkami  
z filmów Disneya i z muzyką z „Gwiezd-
nych wojen”.
 Oddział dla Dzieci zaprasza do 
swojej Galerii Małego Księcia na przepięk-
ną wystawę kartek świątecznych od na-
szych przyjaciół.
 Małym widzom zaprezentujemy 
także teatrzyki: 6 grudnia „Święty Mikołaj 
w wiosce Smerfów” Teatru Edu-Artis dla 
szkół podstawowych oraz  9 grudnia „Szy-
dełkowa szopka babci Klary” - spektakl dla 
dzieci i rodziców Wędrownego Teatru La-
lek Małe Mi. 
 Dzieci na całym świecie marzą  
o legendarnej manufakturze Świętego 
Mikołaja, w której w niezwykły sposób 
powstają zabawki. W tegorocznej edycji 
bibliotecznej Fabryki Świętego Mikołaja 
zaprosimy naszych najmłodszych czytel-
ników na warsztaty plastyczne „Anielska 
sztuka”, podczas których dzieci własno-
ręcznie wykonają ozdoby świąteczne - 
drewniane aniołki. 
 Dużych i małych zapraszamy 
także do aQaurium na wystawę o świętach 
Bożego Narodzenia na świecie, przygo-
towaną wraz z wolontariuszami Fundacji 
EBU. 7 grudnia od 18.00  będzie można 
spotkać się z naszymi gośćmi i wysłuchać 
ich osobistych świątecznych opowieści.

„Powodzenia na maturze!”
 Drodzy maturzyści! Wszystko 
czego potrzebujecie do nauki, znajdzie-
cie w Bibliotece. Zapraszamy do nauki  
w Czytelni i zbierania pieczątek. Aby wziąć 
udział w programie „Powodzenia na ma-
turze!”, trzeba zgłosić się do Biblioteka-
rza w Czytelni na Ip. MBP i odebrać kartę 
uczestnika. Każde skorzystanie z książek, 

czasopism lub po prostu nauka w Czytel-
ni, indywidualna lub w grupie przyjaciół,  
to kolejna pieczątka na karcie. Tuż przed ma-
turą, w ostatnim tygodniu kwietnia 2018r., 
będziemy rozdawać nagrody. Szczegóły  
w Regulaminie i w  Czytelni.

Serdecznie zapraszamy także wychowaw-
ców i uczniów klas maturalnych do udziału 
w lekcji bibliotecznej poświęconej aktual-
nej ofercie Biblioteki dla maturzystów.

Zapowiedzi
28 i 29 grudnia 11.00-13.00 - Gwiazdka z EBU 
– świąteczne zajęcia międzykulturowe dla dzieci

11 stycznia, 18.30 - Spotkanie z Dorotą Majew-
ską i Aleksandrą Prykowską, autorkami książki 
„Zośka - moja wielka miłość. Wspomnienia Hali 
Glińskiej”, wstęp wolny
                                              MBP, fot. z arch. biblioteki

skuteczność. Podczas wykładu poznali-
śmy sposoby diagnozowania, metody le-
czenia i samouzdrawiania, np. nauczyliśmy 
się masażu pomagającego przy bólach 
głowy.  Dużo było też o właściwej, dosto-
sowanej do pory roku diecie. Najbardziej 
intrygujące okazały się opowieści o lecze-
niu pijawkami, które skutecznie zwalcza-
ją stany zapalne. Uczestnicy pytali także  
o stawianie baniek dzieciom i leczenie aler-
gii, której medycyna wschodnia nie uznaje 
za chorobę, a jedynie skutek osłabienia 
odporności organizmu. Z tą wiedzą łatwiej 
nam będzie przeżyć zimowe chłody.

Którędy do gwiazd?
 Jak napisać ciekawą książkę  
o czekoladzie? Jeść dużo czekolady, pić  
i wąchać kakao – tak poradziła sobie Anna 
Czerwińska-Rydel, która gościła w naszej 
Bibliotece 21 listopada. Muzyk, pedagog, 
autorka książek dla dzieci i młodzieży o te-
matyce muzycznej, historycznej, społecz-
nej. Pomysłodawczyni i twórczyni serii bio-
graficznych powieści dla dzieci i młodzieży 
o wielkich postaciach nauki i kultury. 
 To było pasjonujące spotkanie. 
Młodzi czytelnicy, uczniowie klas I-III szko-
ły podstawowej aktywnie uczestniczyli  
w rozmowie z pisarką, a ona odpowiada-
ła na wszystkie dociekliwe pytania. Potem 
był czas autografów i pamiątkowych zdjęć.

Dzyń, Dzyń, Dzyń Mikołaju 
Święty…
 Świąteczne atrakcje w biblio-
tece już czekają na naszych czytelników.  
2 grudnia rozegraliśmy Mikołajkową Sobo-
tę z planszówką. Były gry, muzyka, słod-
kości i niespodzianki od Mikołaja. Posłu-
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Romeo i Julcia
Z cyklu Teatr w Pałacu MDK 29 paździer-
nika zaprosił dzieci na bajkę o pierwszej 
miłości. Dwoje młodziutkich bohaterów po-
znaje się na karnawałowym balu i wszystko 
mogłoby się potoczyć wspaniale, roman-
tycznie i pięknie. Zwłaszcza, że Romeo 
tak pięknie śpiewa. Ale wisi nad nimi zła 
chmura niezgody. Ich rodzice kiedyś pokłó-
cili się ze sobą, sami nie pamiętają nawet 
dlaczego. Dwie rodziny tak się nie lubią, 
że nie chcą ze sobą rozmawiać, a każde 
spotkanie kończy się kolejnymi kłótniami a 
nawet pojedynkami. Jednak czysta i piękna 
miłość Romea i Julci zażegnała ten spór.

Zaczarowany świat 
instrumentów
smyczkowych
Podczas listopadowego spotkania z mu-
zyką klasyczną z cyklu Szkoła ucha dla 
malucha młodzi melomani poznali czym 

skrzypce różnią się od altówek, jakie zwie-
rzę potrafi naśladować wiolonczela. Na te 
pytania odpowiedzieli młodzi artyści z or-
kiestry smyczkowej Sinfonietta de Girarda, 
prowadzonej przez kompozytora i dyrygen-
ta Mateusza Tomasza Wiśniewskiego.

Skończoność
Bolesław Leśmian to poeta spraw osta-
tecznych. Miłości towarzyszy ostre poczu-
cie przemijania i wszechobecność śmierci. 
W spektaklu „Skończoność” w reż. Micha-
ła Zasłony przygotowanym przez Teatr po 
Godzinach słowo, emocje, dźwięk i ruch 
nabrały wyrazistej formy w przekazie myśli 
poety.
 Na scenie wystąpili Paulina Do-
bosz, Iwona Nałęcz, Anna Obszarna, Maria 
Padzik, Jolanta Regulska, Wiktoria Saleta, 

Urszula Szopa, Joanna Westerlich, Kata-
rzyna Zawadzka, Sebastian Gontarz, Mi-
kołaj Kasprowicz, Wiktor Komorzycki oraz 
Radek Stosio. Scenariusz spektaklu opra-
cowała Anna Obszarna, muzyka - Szymon 
Ogryzek, taniec - Jan Grządziela.

Czy pamiętasz Piotrze?
9. Festiwal Piotra Skrzyneckiego już za 
nami. Przez pięć kolejnych dni listopada – 
od 14 do 18 – Miejski Dom Kultury gościł 
znamienitych artystów – aktorów, pisarzy, 
muzyków i plastyków. Festiwal rozpoczął 
się otwarciem wystawy prac Jana Kantego 
Pawluśkiewicza„Krakowskiego lajkonyka 
ego w Boskiej Komedii Dantego”. Wernisaż 
uświetniła „Muzyczna bombonierka” – reci-
tal Basi Stępniak-Wilk.
 



25MIM listopad/grudzień 2017 www.minsk-maz.pl

w
w
w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

Z IMPREZ MDK
KULTURA

Następny dzień to uczta dla miłośników 
teatru. Sebastian Cybulski i Andrzej Popiel 
wystąpili w gorzkiej komedii „Casting. Po-
czekalnia”. Autorem scenariusza był Maciej 
Kowalewski, a spektakl wyreżyserował Ja-
kub Wons. 
 16 listopada był świętem litera-
tury i plastyki. Odbyły się dwa spotkania  
warsztatowe – literackie: z Piotrem Maj-
szykiem, autorem książki „Co chowa się 
w słowach”, a także warsztaty malarskie, 
które poprowadził dobrze wszystkim znany 
profesor Franciszek Maśluszczak. Wieczo-
rem tego samego dnia o swojej najnowszej 
książce „Cytaty z młodości” opowiadał 
Wacław Krupiński.
 17 listopada najważniejszym wy-
darzeniem był Przegląd Piosenki Poetyckiej 
im. Piotra Skrzyneckiego, po mistrzowsku 
poprowadzony przez Rafała Jędrzejczy-
ka. Uczestników oceniało jury w składzie: 
Ewa Kornecka, Teresa Drozda, Ola Maurer, 
Wacław Krupiński i Robert Zapora. Najlep-
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sza okazała się Dorota „Sowa” Kuziela i to 
ona otrzymała Grand Prix wraz ze statuet-
ką Piotra Skrzyneckiego. Julita Zielińska, 
Karolina Kobielusz i zespół Pod Fryzjerką 
otrzymali wyróżnienia.
 Prawdziwą ucztę ze swoim ido-
lem mieli wielbiciele Jacka Wójcickiego. 
Rano dwukrotnie mogli się z nim spotkać 
podczas rodzinnego przedstawienia „Pan 
Tenorek i błękitny balonik”, zaś wieczorem 
– oklaskiwać go w recitalu, który odbył się 
po Przeglądzie Piosenki Poetyckiej.
 Zwieńczeniem całego Festiwa-
lu były wydarzenia 18 listopada. Przed 
koncertem galowym odbyło się uroczyste 
nadanie nowej sali widowiskowej w Miej-
skiej Szkole Artystycznej  imienia Piotra 

Skrzyneckiego. W koncercie wystąpili 
przyjaciele Piotra, którzy pierwsze kroki 
w karierze artystycznej stawiali w Piwnicy 
pod Baranami: Beata Rybotycka, Małgo-
rzata Górnisiewicz, Jacek Wójcicki, Rafał 
Jędrzejczyk, Zbigniew Raj, Szymon Zycho-
wicz i doskonali muzycy: Konrad Mastyło, 
Michał Chytrzyński i Michał Braszak.

Plastuś pierwszy dzień 
w szkole
Pierwszy dzień w szkole jest dla każdego du-
żym stresem. Ale kiedy znajdzie się w nowej 
klasie przyjaciela, nic już nie jest straszne. 
Radosny spektakl w wykonaniu Teatru Wa-
riacja dzieci obejrzały 19 listopada w MDK. 

Mała Tosia ulepiła na lekcji plastyki małego 
różowego ludzika.  Plastuś, bo takie dostał 
imię, był jej małym obrońcą i wspaniałym 
powiernikiem. To właśnie on najuważniej 
słuchał opowieści Tosi i zawsze był przy 
niej w trudnych momentach. Warto mieć 
przyjaciół o tym również przekonał się 
Plastuś, gdy złośliwy kolega kradnie go  
i chowa. Gumka Myszka, ołówek, kredki, 
a na ich czele Tosia odnajdują Plastusia  
i wszyscy mogą wrócić do domu - przy-
rządy do pisania - do piórnika, a Tosia,  
po pierwszym dniu w szkole, do domu wraz 
z Witkiem, nowym kolegą ze szkoły.

Trzymajmy się! 
Rady dla starych 
i młodych
Spostrzeżenia pierwszej damy polskiej 
satyry - Magdaleny Samozwaniec zawar-

te w nieznanej dotąd książce pisarki pod 
takim tytułem, zaskakują swoją aktualno-
ścią. Okazuje się bowiem, że to, co było 
bolączką naszego społeczeństwa prawie 
pięćdziesiąt lat temu, nadal jest bardzo ak-
tualne! Magdalena Samozwaniec, wnuczka 
Juliusza Kossaka, córka Wojciecha Kossa-
ka, młodsza siostra Marii Pawlikowskiej-Ja-
snorzewskiej, stryjeczna siostra Zofii Kos-
sak-Szczuckiej i Jadwigi Witkiewiczowej,  
a w końcu ciotka Simony Kossak, wskazuje 
celnie na wiele polskich przywar. 
 Publikacja – opracowana przez 
Rafała Podrazę, stryjecznego wnuka au-
torki, uznanego za jednego z najlepszych 
znawców rodziny Kossaków w kraju – roi 
się więc od rad i porad. Czy warto się 
uczyć? Czy warto się bogacić? Czy warto 
mieć dzieci? Słowem, mnóstwo nieoczywi-
stych pytań i zaskakujących odpowiedzi. 
 Książka ukazała się w 45. roczni-
cę śmierci pisarki. Jest także, co zaznaczył 
podczas spotkania autorskiego 23 listo-
pada w MDK Rafał Podraza, jego ostatnią 
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publikacją poświęconą Kossakom, stąd w 
posłowiu odpowiedzi na wiele pytań, które 
zadawali mu przez lata czytelnicy. Dlacze-
go Magdalena nie cierpiała brata? Co się 
stało z jedyną córką pisarki, Teresą? Czy 
dzieci jej brata - Jerzego Kossaka miały 
moralne prawo atakować ciotkę? Co po 
śmierci pisarki jej mąż zwrócił na Kossa-
kówkę? 

ABS, czyli…
…Asia Bartel Show, to tytuł spotkania ka-
baretowego, jakie odbyło się w MDK 25 
listopada. Joanna Bartel – znana z nie-
zwykłego poczucia humoru i uwielbiana 
przez wszystkich artystka kabaretowa 
podbiła serca widzów swoim własnym, 
niepowtarzalnym stylem. Potrafi żartować 
ze wszystkiego. Ma takie nieograniczone 
pokłady siły komicznej i energii twórczej, 
że przyciąga do siebie jak magnes sze-
roką publiczność wywołując uśmiech na 
twarzach nawet największych ponuraków, 
przez co wciąga ich do wesołej i aktywnej 
zabawy. Jest również świetną aktorką. Jak 
do tej pory jej największą filmową kreacją 
jest rola Andzi Dworniok w komediowym 
serialu „Święta wojna”. 
 Artystka nazywa swój występ 
również Tok Szok, ponieważ jej show to 
prawdziwy szok dla widza, spowodowany 
dużą, jednorazową dawką humoru, dygre-
sji, piosenki i dowcipu. 
 Ogromny talent popularnej An-
dzi, wrodzony wdzięk i luz w obcowaniu 
z publicznością oraz szereg pikantnie do-
branych, niekonwencjonalnych żartów dało 
wybuchową mieszankę śmiechu. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

Grupa Stand up Polska Stand up Cisie na kolejnym spotkaniu z mińska publicznością  
w Miejskim Domu Kultury 24 listopada.
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     Bohaterem koncertu „Pieśń wieczor-
na” 5 listopada był Stanisław Moniuszko 
- kompozytor, dyrygent, pedagog, or-
ganista; autor operetek, baletów i oper.  
Do jego najsłynniejszych dzieł należą ope-
ry: Halka, Straszny dwór i Paria. W swojej 
muzyce kompozytor doskonale potra-
fił oddać ludzkie emocje, ale i podnio-
słość i refleksję polskiego romantyzmu.  
Moniuszko skomponował blisko 300 pie-
śni, głównie do słów znakomitych współ-
czesnych sobie poetów i one były moty-
wem przewodnim koncertu. 

 Pod względem treści obejmują 
one wszystkie możliwe tematy: od pieśni 
idyllicznych ("Wiosna", "Polna różyczka", 
"Prząśniczka"), poprzez refleksyjne ("Po 
nocnej rosie", "Dola"), religijne ("Treny"), 
patriotyczne ("Pieśń wojenna", "Stary ka-
pral", "Znaszli ten kraj"), historyczne ("Bo-
lesław Chrobry") i obyczajowe ("Triolet") po 
pieśni miłosne ("Rozmowa", "Pieszczotka") 
i fantastyczne ("Świtezianka", "Czaty"). 
Podczas koncertu usłyszeliśmy pieśni Mo-
niuszki – te doskonale nam znane, te, które 
znać powinniśmy, i takie które usłyszeliśmy 
po raz pierwszy. 
 A wykonania były znakomite – 
bas Michał Dembiński, współpracujący  
z czołowymi zespołami w kraju i zagranicą, 

KULTURA

laureat konkursów wokalnych. Studiował 
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie, w klasie śpiewu 
prof. Włodzimierza Zalewskiego. Od 8 roku 
życia związany z tarnowskim katedralnym 
chórem Pueri Cantores Tarnoviensis pod 
kierownictwem ks prof. Andrzeja Zająca. 
Przez 3 lata był członkiem Stowarzysze-
nia Wspierania Inicjatyw Teatralnych, jako 
aktor, scenarzysta i współautor muzyki do 
kilkunastu autorskich spektakli dla dzie-
ci i młodzieży. Jeden z pomysłodawców 
powstania zespołu męskiego Concentus, 
skupiającego się na wykonawstwie polifo-
nii renesansowych oraz muzyki wczesnego 
baroku. Ważne miejsce w jego działalności 
artystycznej obejmuje kameralistyka, w 
szczególności twórczość Franza Schuber-
ta oraz innych kompozytorów okresu ro-
mantyzmu. Od 5 lat współpracuje na stałe z 
pianistką Jolantą Pawlik. Podczas studiów 
zadebiutował w Teatrze Wielkim Operze 
Narodowej, w spektaklu Sen nocy letniej 
Benjamina Brittena. W 2015 roku w ramach 
festiwalu Malta brał udział w operze Pawła 
Mykietyna „Czarodziejska Góra” w reż. An-
drzeja Chyry. 
 Na scenie wystąpiła także Ka-
rolina Kowalczyk – sopran. Przez 12 lat 
kształciła się w szkole ogólnokształcą-
cej-muzycznej w Warszawie, w klasach: 

śpiewu – u pani dr hab. Eugenii Rezler-Ro-
zlach oraz fortepianu – u pani prof. Haliny 
Rogalskiej. W 2013 roku rozpoczęła studia 
na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwer-
sytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, w klasie prof. Włodzimierza 
Zalewskiego. W 2015 roku zadebiutowała 
w partii Zuzanny z „Wesela Figara” Mozar-
ta, w reżyserii Jitki Stokalskiej na deskach 
Filharmonii Świętokrzyskiej oraz Warszaw-
skiej Opery Kameralnej pod kierownictwem 
artystycznym prof. Janusza Przybylskiego, 
współpracując z dyrygentami: Łukaszem 
Olechnowiczem oraz Jackiem Rogalą.  
W 2016 roku wzięła udział w projekcie 
„Czarodziejski flet w reżyserii Piotra Kurza-
wy, pod batutą Svyatoslava Moshegova, 
rozpoczęła również współpracę z War-
szawską Operą Kameralną, biorąc udział 
w produkcjach w reżyserii Jitki Stokalskiej: 
„Bastienka” na podstawie opery Mozarta  
„Il Turco in Italia” Rossiniego. 
 Kolejną wokalistka to Katarzyna 
Szymkowiak – mezzosopran, studentka 
piątego roku Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w klasie śpiewu so-
lowego prof. Izabeli Kłosińskiej. Od lip-
ca 2015 roku jest uczestniczką Akademii 
Operowej – Programu Kształcenia Młodych 
Talentów przy Teatrze Wielkim Operze Na-
rodowej. W roku 2016 zadebiutowała rolą 

„Pieśń wieczorna” Moniuszki



29MIM listopad/grudzień 2017 www.minsk-maz.pl

w
w
w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
KULTURA

W cztery kolejne czwartki - od 26 paź-
dziernika do 16 listopada - Mińskie Towa-
rzystwo Muzyczne zorganizowało w MDK 
warsztaty tańca ludowego w formach 
niestylizowanych. Całość zakończyła po-
tańcówka 19 listopada, podczas której 
do tańca przygrywała Kapela Niwińskich 
oraz Kapela Dorosza. 

 Ideą warsztatów było zapoznanie 
się z tańcem ludowym in crudo, w formach 
niestylizowanych, tak jak tańczono dawniej 
w naszym regionie, czyli tzw. Kołbielsz-
czyźnie. Niestety, duża część społeczeń-

Isabelli w operze „Włoszka w Algierze” G. 
Rossiniego oraz w tym roku rolą Angeli-
ny w operze "Kopciuszek" G. Rossiniego 
wystawionych w Warszawskiej Operze 
Kameralnej. W 2015 roku wcieliła się w 
postać Cherubina w operze „Wesele Fi-
gara” W. A. Mozarta, wystawionej przez 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara 
Kolberga. Wzięła udział w projektach Aka-
demii Operowej, które zostały wystawio-
ne w Teatrze Wielkim Operze Narodowej,  
w których wcieliła się w postać Zoś-
ki – Panny Młodej z wodewilu „Cud albo  
Krakowiaki i Górale” W. Bogusławskiego  
i J. Stefaniego oraz w postać Drugiej  
Damy w adaptacji „Czarodziejskiego fle-
tu” W. A. Mozarta pt. „O Królestwie Dnia i 
Nocy oraz zaczarowanych instrumentach”. 
Wystąpiła dla Polonii w Chicago jako sani-
tariuszka Dorota w musicalu „Warszawskie 
Dzieci”, a także wzięła udział w nagraniu 
płyty z Pieśniami Powstania Warszawskie-
go w aranżacji muzycznej Włodzimierza 
Korcza. 

 Przy fortepianie towarzyszyła 
im pianistka, kameralistka, producentka 
promująca młodzież i Moniuszkę - Jolan-
ta Pszczółkowska-Pawlik - absolwent-
ka Akademii Muzycznej im. F. Chopina  
w Warszawie w klasie fortepianu Barbary 
Hesse-Bukowskiej oraz w klasie muzyki 
kameralnej Krystyny Makowskiej-Ławryno-
wicz. Kształciła się również pod kierunkiem 
Barbary Michałowskiej, Anny Radziwono-
wicz oraz Włodzimierza Obidowicza. Brała 
udział w wielu kursach mistrzowskich Od 
ponad 20 lat jest wykładowcą na Wydziale 
Wokalnym UMiFC w Warszawie. Od 2011 
pracuje w klasie śpiewu prof. Włodzimierza 
Zalewskiego. Koncertuje w kraju i zagrani-
cą. W roku 2012 nakładem wydawnictwa 
DUX ukazała się, nagrana wraz z tenorem 
Karolem Kozłowskim, płyta z cyklem pieśni 
Franza Schuberta „Die schöne Müllerin, 
która została nominowana do nagrody Fry-
deryk 2013 w kategorii muzyki kameralnej. 
W roku 2014, wspólnie z młodą śpiewacz-
ką, solistką Teatru Wielkiego w Łodzi i Ope-
ry Bałtyckiej mezzosopran Elwirą Janasik, 

nagrała płytę „Moniuszko-Pieśni”, o której 
wyjątkowości stanowi fakt umieszczenia 
kilku nie nagrywanych wcześniej pieśni 
twórcy „Śpiewników domowych”, co było 
podkreślane przez krytyków. W 2015 uka-
zała się na rynku płyta z pieśniami Franza 
Schuberta „Winterreise” nagrana ponownie 
z Karolem Kozłowskim, której Jolanta Paw-
lik jest producentem. Album spotkał się  
z dużym uznaniem, uzyskując tytuł „Płyty 
Roku” pisma „HI-FI i Muzyka”. Pod koniec 
2016 roku  miała miejsce premiera kolejnej 
płyty z autorskiego cyklu Jolanty Pawlik 
pt.„Moniuszko-Pieśni” vol.2 nagrana wraz 
ze znakomitym basem Michałem Dembiń-
skim. Jolanta Pawlik jest także menadże-
rem i producentką wielu płyt swojego męża 
Włodka Pawlika, w tym uhonorowanego  
w roku 2014 nagrodą Grammy albumu  
„Night In Calisia”.

MTM, fot. z arch. MTM

stwa kojarzy tego typu taniec ze stylizacją 
prezentowaną przez zespoły pieśni i tańca. 
Choreografie przygotowane na potrzeby 
sceny często mocno odbiegają od ludo-
wych oryginałów. 
 Uczestnicy warsztatów mogli 
poznać oberki, polki, mazurki, ale także 
zabawy taneczne z naszego regionu, takie 
jak kajduk, kozak i krzyżak. Finał warszta-
tów był okazją do wypróbowania nabytych 
umiejętności. A wszystko przy muzyce gra-
nej przez kapele w tradycyjnych składach 
(Kapela Niwińskich - skrzypce, bęben, 
harmonia trzyrzędowa, basy tzw. basetla; 

Kapela Dorosza - harmonia trzyrzędowa, 
bęben obręczowy). 
 Warto tu wspomnieć, że więk-
szość członków kapel (obydwie bardzo do-
brze znane w etno-środowisku) jest zwią-
zana z naszym miastem.
 Warsztaty oraz potańcówka były 
sposobnością na spotkanie z częścią kul-
tury tradycyjnej naszej małej ojczyzny,  
i okazją do przypomnienia, że nasz region 
miał swoją charakterystyczną gwarę i stroje 
odróżniające go od innych na Mazowszu.

 Piotr Gronek, fot. z arch. MTM

Warsztaty muzyki i tańca kultywujące folklor regionalny
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Muzeum Ziemi Mińskiej
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Kopijnik na cześć Józefa Piłsudskiego

Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazo-
wieckim po raz kolejny zaakcentowało zbli-
żające się okrągłe obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. W środę, 7 listopa-
da w ogrodzie MZM Dział 7. PUL odbyła się 
uroczystość odsłonięcia kopijnika na cześć 
Józefa Piłsudskiego z okazji 150-tej roczni-
cy urodzin Marszałka a po niej konferencja 
popularno-naukowa pn. „Polska droga do 
niepodległości”.

 Odsłonięcia kopijnika dokonali: 
Adam Borowski (działacz opozycji demokra-
tycznej i niepodległościowej w PRL, wydawca 
i działacz społeczny, Konsul Honorowy Cze-
czeńskiej Republiki Iczkerii, współproducent 
filmu fabularnego „Legiony”), Janusz Ku-
ligowski (historyk-regionalista, archiwista, 
wieloletni Dyrektor Archiwum Prezydenckie-
go w Warszawie) oraz Wiktor Cygan (histo-
ryk wojskowości, członek Instytutu Józefa  
Piłsudskiego w Warszawie, wydawca). Podczas 
uroczystości głos zabrał Miklós Ritecz I. Radca  
w Ambasadzie Węgier w Warszawie przybliża-
jąc zebranym historię i znaczenie kopijników, 
a następnie Jukka Soisalon-Soininen z Fin-
landii, członek Domu Szlachty Fińskiej, który 
nawiązał do przyjaźni Marszałka Gustawa C. 
Mannerheima z Polakami i współczesnej roz-
wijającej się współpracy kulturalno-historycz-
nej między Polską a Finlandią. Wykonawcą 
kopijnika Piłsudskiego jest pracownik MZM 
Roman Ruśplo.
 Podczas tego wyjątkowego między-
narodowego spotkania Jukka Soisalon-So-
ininen i Dyrektor MZM Leszek Celej odsłonili 
tablicę łączącą kopijnik Mannerheima (odsło-
nięty w czerwcu b.r. z okazji 150-tej rocznicy 
urodzin Marszałka) z kopijnikiem Piłsudskie-
go – odznakę Legionu Polskiego w Finlandii 
walczącego o niepodległość Finlandii w latach 
1917-1918. Autorem tablicy jest artysta rzeź-

biarz Marek Laudański. Tablica jest jedynym  
w Polsce upamiętnieniem tej formacji wojsko-
wej.
Druga część spotkania – konferencja popu-
larno-naukowa odbyła się w auli Szkoły Pod-
stawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim dzięki 
gościnności Pani Dyrektor Anny Zalewskiej.
Konferencja zrealizowana była z dotacji ze 
środków Programu Wieloletniego NIEPODLE-
GŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”. Z ramienia MZM 
projekt prowadziła Monika Pszkit.
 Pierwszymi akcentami konferen-
cji były: przekazanie przez A. Borowskiego 
na rzecz Muzeum kompletu umundurowania 
kawaleryjskiego (spodnie, kurtka, kożuszek i 
czapka z orzełkiem) pochodzącego z zasobów 
kostiumograficznych produkcji filmu „Legiony” 
w reż. Dariusza Gajewskiego oraz prezentacja 
popiersia Józefa Piłsudskiego autorstwa Kon-
stantego Laszczki (odlew z brązu z oryginalnej 
formy z 1916 r., z podpisem J. Piłsudskiego).

 Następnie Jukka Soisalon-Soininen 
opowiedział o postaci Marszałka Finlandii Car-
la G. Mannerheima i jego związkach z Polską. 
Pan Jukka bardzo dobrze radzi sobie z wymo-
wą w języku polskim, ale zawsze podkreśla, że 
ogromną pomocą służy mu żona Anna (Polka), 
która także była obecna na konferencji. Kolej-
ną prelekcję o Józefie Piłsudskim i 7 Pułku Uła-
nów Lubelskich wygłosił dr Janusz Kuligowski, 
a następnie Wiktor Cygan przybliżając  historię 
powstania Legionu Polskiego w Finlandii. Na 
zakończenie („w zastępstwie” za niedyspo-
nowanego prof. Wiesława Jana Wysockiego) 
zabrał głos Adam Borowski, który omówił rolę 
legionów i J. Piłsudskiego w historii naszego 
kraju oraz konieczność utrwalenia tych warto-
ści i możliwość przekazywania ich następnym 
pokoleniom, a służyć ma temu nakręcany wła-
śnie film „Legiony”. Wspomniał również o hi-
storii dążeń niepodległościowych Czeczenów.
 W ramach komunikatów Prezes TP 
7PUL Pan Andrzej Osiński zwrócił się z ape-
lem dotyczącym wybudowania pomnika po-
święconego J. Piłsudskiemu (w tym miejscu 
Dyrektor Muzeum pokazał wagę odtworzenia 
takiego pomnika – repliki rzeźby J. Piłsudskie-
go autorstwa K. Laszczki, która została znisz-
czona w Kołomyi podczas II wojny światowej). 
Szef Grupy Rekonstrukcyjnej TP 7. PUL Zenon 
Duszczyk poinformował o przygotowaniach do 
inscenizacji historycznej (bitewnej związanej z 
Bitwą Warszawską 1920 r.), która przy współ-
pracy z MZM odbędzie się w sierpniu 2018 r. 
na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.
 Spotkanie zakończyło się ciepłym 
poczęstunkiem dla wszystkich uczestników 
uroczystości, a wśród nich byli m.in. nauczy-
ciele i młodzież ze szkół mińskich oraz z Li-
ceum w Mrozach. Patronat Honorowy nad 
uroczystością objął Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski. Patronat me-
dialny - lokalnie.TV.                         

MZM, fot. z arch. MZM
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Tradycyjnie, Narodowe Święto Niepod-
ległości obchodzone jest przez Muzeum 
Ziemi Mińskiej z ukłonem w stronę na-
szej lokalnej historii. Jak co roku w Dzia-
le 7. Pułku Ułanów Lubelskich odbył się 
koncert niepodległościowy oraz wspól-
ne śpiewanie pieśni ułańskich.

 Uroczysty wieczór rozpoczął się 
wystąpieniem przedstawiciela Towarzy-
stwa Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubelskich 
im. gen. K. Sosnkowskiego Pana Zenona 
Duszczyka, który dokonał toastu ułań-
skiego zaznaczając jednocześnie silne 
związki Mińska Mazowieckiego z tradycją 
kawaleryjską.
 Dyrektor MZM Leszek Celej wy-
głosił natomiast krótki wykład historyczny 

23 listopada br. w Muzeum Ziemi Mińskiej 
odbył się finisaż wystawy „Manierki jeń-
ców wojennych 1914-1918 na tle manie-
rek państw zaborczych”. Była to kolejna 
okazja do spotkania z właścicielem kolek-
cji ks. kpt. Łukaszem Józefem Hubaczem, 
do niedawna kapelanem 23 Bazy Lotnic-
twa Taktycznego, który chętnie opowiadał 
o swoich zainteresowaniach. 

Ekspozycję można było oglądać do 26 
listopada. Finisaż uświetnił koncert for-
tepianowy Magdaleny Nogańskiej. Na 
zwiedzających jak zwykle czekał smaczny 
poczęstunek. 

Monika Roguska, fot. z arch. MZM

Wspólne śpiewanie pieśni ułańskich 

ukazujący wydarzenia w Polsce w latach 
1918-1922, które wprowadziły w nastrój 
niepodległościowego optymizmu, a z dru-
giej strony tchnęły głębokim niepokojem 
związanym z dramatycznym doświadcze-
niem zabójstwa pierwszego Prezydenta 
RP Gabriela Narutowicza.
 W koncertowej części spotka-
nia wystąpił Międzypokoleniowy Chór 
Kameralny KANON z Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Siennicy pod kierunkiem 
Pani Moniki Pszkit. Gościem specjalnym 
był Pan Tomasz Zalewski, który czuwał 
nad właściwym przygotowaniem wystę-
pu. Chór wykonał 8 pieśni patriotycznych 
poczynając od „Polskiego Hymnu Naro-
dowego”, poprzez „Rotę”, „Warszawian-
kę 1831”, „Modlitwę obozową” i „Świętą 

Miłości Kochanej Ojczyzny”, a kończąc 
w lekkim tonie pieśniami: „Piechota”, 
„Rozkwitały pąki białych róż” i „Pierwsza 
kadrowa” (pieśni w 3-głosowym opraco-
waniu ks. H. Chamskiego). Koncert odbył 
się dzięki otrzymanej przez Chór Kanon 
dotacji z Funduszu im. Staszka Jonczyka 
„Śpiewaj”.
 Ostatnim punktem programu 
było wspólne wykonanie kilku pieśni ułań-
skich z udziałem przybyłych gości. Przy 
fortepianowym akompaniamencie Pana 
Tomasza Zalewskiego rozśpiewana pu-
bliczność w wesołym tonie zakończyła ten 
wyjątkowy wieczór.

Monika Pszkit, fot. z arch. MZM

Finisaż wystawy „Manierki jeńców wojennych 1914-1918...”
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LODOWISKO WYSTARTOWAŁO

2 grudnia Lodowisko Miejskie przy ul. Wyszyńskiego 56 rozpoczęło pracę w sezonie 2017/2018. Otwarcie, które zaproponowali 
pracownicy MOSiR oraz przedstawiciele HKS Mińsk Mazowiecki zapewniło mnóstwo atrakcji zarówno dla młodszych jak i starszych 
odwiedzających nasz obiekt. Nie obyło się bez konkurencji z przymrużeniem oka, których uczestnicy otrzymali nagrody! Oprócz fanta-
stycznej zabawy w rytm szalonej muzyki, wspaniałe okoliczności tylko sprzyjały ogólnej integracji! Światła, dymy i jeżdżąca choinka przy 
cieplutkiej herbatce i pierniczkach tworzyły iście bożonarodzeniowy klimat!  Zapraszamy wszystkich na lodowisko!

MOSiR, fot. Rafał Szczepankowski

18 listopada na pływalni MOSiR przy 
ul. Wyszyńskiego 56 odbył się Jesien-
ny Maraton Pływacki. Poza kategoria-
mi seniorskimi, w tym roku postano-
wiliśmy stworzyć kategorię dla dzieci  
i młodzieży.  

 Najmłodsi uczestnicy mogli zgło-
sić się to sztafety pływackiej, zadaniem 4 
osobowego zespołu było przepłynięcie jak 
najdłuższego dystansu w trakcie 1 godzi-
ny. Do tej kategorii zgłosiły się 4 sztafety. 

Najdłuższy dystans 4700m  pokonali zawodnicy 
w składzie:
Piotr Łuszczyk, Radosław Marczak, Michalina 
Ulicka oraz Joanna Brykała.

Dalsze miejsca to następujące składy i wyniki:
Sztafeta - 4450m
Marcelina Komorek
Kuba Ulicki
Mikołaj Dominowski
Szymon Fałek

Jesienny Maraton Pływacki
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18 listopada w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowiec-
kim odbył się 2 turniej z cyklu Grand Prix 
Mińsk Mazowieckiego w Tenisie Stoło-
wym. Frekwencja dopisała i do rywalizacji 
przystąpiło 27 zawodników. 
 
 Po rozstawieniu zawodników 
z poprzedniego turnieju i szybkim losowa-
niu, o godz. 10.00 rozpoczęliśmy pierwsze 

gry. Jak co miesiąc turniej rozgrywany do 
jest do 2 porażek, a zmagania toczyły się 
równocześnie na 7 stołach. Po 3 godzin-
nych grach poznaliśmy zwycięzcę drugiego 
turnieju. 1 miejsce zdobył Artur Kasprzak, 
który w drodze do zwycięstwa przegrał tylko 
2 sety. Druga lokata przypadła debiutujące-
mu w tegorocznym cyklu Marcinowi Zgód-
ce, natomiast na najniższym stopniu podium 
stanął Krzysztof Krusiewicz. 

Sztafeta - 3100m
Milena Nojak
Milena Milik
Klaudia Roman

Sztafeta - 3000m
Jarek Ciucias
Ala Zawadka
Weronika Wójcik
Paweł Posiewka

Kategoria open została podzielona na 
żeńską oraz męską. W kategorii kobiet do 
zmagań zgłosiło się 7 pań, natomiast do 
zawodów męskich zapisało się 13 śmiał-
ków. Wzorem lat ubiegłych (Świętojański 
Maraton Pływacki) zasady były proste – 
przepłynąć w określonym czasie najdłuż-
szy dystans. Panie rywalizowały w ciągu 
2 godzin natomiast panowie pływali pełne 
3 godziny. O godzinie 20.00 wystartowa-
ły kobiety. Jak to na basenie atmosfera 
oczywiście była bardzo gorąca, sędziowie 
przy stolikach notowali kolejne 50 metro-
we odcinki a zawodniczki pokonywały 

coraz dłuższy dystans. Kolej Panów przy-
szła po tuż 22.00. Chwila rozgrzewki, kilka 
próbnych basenów, sprawdzenie sprzętu  
i możemy zaczynać. 3 godziny pływania, 
basen za basenem, długość za długością 
i tak mijały pierwsze minuty. Niektórzy pa-
nowie wyposażeni w napoje izotoniczne  
i przekąski robią co jakiś czas przerwę - 
inni zawodnicy nawet na chwilkę nie za-
trzymują się i mozolnie pokonują kolejne 
kilometry. Mimo, że na zegarku już po pół-
nocy sędziowie bez mrugnięcia okiem za-
pisują kolejne kreseczki symbolizujące 50 
metrowe odcinki. Im bliżej końca tym więk-
sze zmęczenie, ale i determinacja żeby po-
konać swoje prywatne rekordy. Ostatnie 
pół godziny były naprawdę mordercze i 
wreszcie gwizdek sędziego Radomińskie-
go - na zegarku 1.15. Zawodnicy mimo że 
wycieńczeni to bardzo szczęśliwi. Pływać 
3 godziny to bardzo duży wyczyn. ZPo ze-
braniu wszystkich wyników okazało się, że 
padł rekord naszej mińskiej pływalni. Do-
konał tego Arek Marczak, który pokonał w 
ciągu 3 godzin dystans 11 200m. 

 Wszystkim uczestnikom cyklu 
zostały dopisane punkty do klasyfikacji 
generalnej. Miłym akcentem turnieju było 
również losowanie nagród, które z rąk  
organizatorów otrzymał Pan Mariusz Rowic-
ki i Pan Jacek Popis  Następne zmagania 
już w świątecznym klimacie, zapraszamy 16 
grudnia! Wszystkie informacje dotyczące 
turnieju dostępne są na naszej stronie oraz 
profilu fb.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Poszczególne wyniki przedstawiają się 
następująco: 

KOBIETY
1.Ewa Mikucewicz - 5400m
2.Truszczyńska Katarzyna - 5300m
3.Katarzyna Strusińska - 5200m
4.Małgorzata Pyszel - 4350m
5.Agnieszka Nowosielska - 4250m
6.Martyna Kowalczyk - 3950m
7.Jolanta Plewczyńska - 3000m

MĘŻCZYŹNI
1.Arkadiusz Marczak - 11 200m
2.Grzegorz Porada - 10350m
3.Edward Baltaza - 9550
4.Marek Kudelski - 8750m
5.Albert Gąsiennica-Staszeczek - 8550m
6.Przemysław Polit - 8050m
7.Łukasz Kowalski - 8000m
8. Sebastian Węgliński - 8000m
9. Daniel Jurczak - 7150m
10. Przemysław Kusak - 6750m
11. Paweł Roman - 6450m
12. Krzysztof Wycisłowski - 6050m
13. Sebastian Reczek 6000m

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Grand Prix w Tenisie Stołowym - 2 spotkanie
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3 grudnia podopieczni trenera Marcina 
Frankiewicza wzięli udział w turnieju 
brazylijskiego Jiu Jitsu pod nazwą Pu-
char Małego Smoka 2. 

 Impreza należała do mikołajkowej 
edycji zawodów bjj. Turniej odbywał się  
w Radomiu. 17-osobowa grupa zawodni-
ków Mińskiego Klubu Sportowego  MMA 
Team i Klubu Walki Grappler zaprezento-
wała  swoje umiejętności na macie zdoby-
wając kolejno lokaty: 

Złoto :  Andrzej Frankiewicz, Damian Wieczorek, 
Wiktoria Klepacka, Bartek Tarasewicz, Aleks  
Sitek, Jarek Bodecki, Antoni Rosa,
Srebro : Aleksandra Bodecka, Martyna Bodecka, 
Natalia Wolińska, Iwan Novyk, 
Brąz :  Dawid Bankiewicz, Martyna Bodecka, Aleks  
Sitek .
Tuż za podium uplasowali się : Krystian Woliński, 
Filip Kosut i Bartek Pietrasik. 

11-12 listopada w Gdyni odbył się XVI 
Judo Baltic Cup Puchar Polski Młodzi-
czek / Młodzików, Juniorek / Juniorów 
młodszych i Juniorek /Juniorów.
 
 W sobotę startowały młodziczki 
i juniorki i juniorzy. W kategorii młodziczek 
srebrny medal zdobyła Natalia Łuw wadze 
48kg. W kategorii juniorek złoty medal zdo-
była Aleksandra Polkowska, 44kg, a brą-
zowy Katarzyna Przyczyna - 57kg. Juniorki  
w klasyfikacji medalowej zajęły III miejsce 
w kraju.
 Następnego dnia, w niedzielę, 
startowały juniorki młodsze. Złoty medal 
zdobyła Aleksandra Polkowska, 44kg i Na-
talia Łukaszewicz - 48kg. Dzięki tym wyni-
kom juniorki młodsze uplasowały nasz klub 
na I miejscu zarówno w klasyfikacji meda-
lowej jak i punktowej.

 Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy! Kolejne starty naszych zawodników 
będzie można zobaczyć na siódmej już 

Na przełomie listopada i grudnia za-
kończyliśmy realizację jesiennej edycji 
projektu powszechniej nauki pływania 
„Umiem Pływać” dofinansowanego ze 
środków Funduszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 

 Program zajęć przewidywał zapo-
znanie dzieci z wodą oraz naukę podsta-
wowych czynności pływackich. Dzięki jego 
realizacji grupa 90 uczniów II i III klas miń-
skich szkół podstawowych zdobyła umie-
jętności pływania, bezpiecznego zacho-
wania się w wodzie oraz aktywnie spędziła 
czas wolny.

(red.) fot. z arch. UM MM

Koniec jesiennego sezonu „Umiem Pływać”

 W zawodach uczestniczyły rów-
nież Anna Łukaszewicz, 57kg, Wiktoria  

edycji mikołajkowych zawodów w Jakubo-
wie 16 grudnia.

KW Grappler, fot. z arch. klubu

Puchar Małego Smoka

Zalewska, 63kg, Patryk Pszonka 73kg  
i Szymon Ngo Trong, 66kg.

 UKS Judo Kontra, fot. z arch. klubu

XVI Judo Baltic Cup Puchar Polski
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Informacje o programie
„Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące Programu „Rodzinny Mińsk” znajdują się 
na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl w zakładce:
Sprawy społeczne/Program Rodzinny Mińsk 
(www.minsk-maz.pl/308,program-rodzinny-minsk.html).

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

Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”
1.	 Przedszkole	Prywatne	„MINI	RAJ”	ul.	Warszawskie	Przedmieście	32
2.	 „Szkoła	Pływania	Delfin”	ul.	Wyszyńskiego	56
3.	 Gabinet	Lekarski	ul.	Kazikowskiego	42,	lek.med.	Halina	Pajk,	lek.med.	Anna	Pajk,	lek.med.	Krzysztof	Pajk
4.	 Euro	–	School	Szkoła	Języków	Obcych,	ul.	Piękna	7A
5.	 Przedszkole	Prywatne	Montessori	„DELFINEK”	ul.	Świętokrzyska	23
6.	 Poradnia	Stomatologiczna	„STOMAX”	ul.	Cicha	2	lok.	1
7.	 Salon	Fryzjersko-Kosmetyczny	„FRYZULA”	ul.	Gen.	Sosnkowskiego	12
8.	 AKS	„SAMIR”	Sławomir	Ambroszczyk	ul.	Warszawska	239
9.	 Przedszkole	Niepubliczne	„MICHAŁEK”	ul.	Dąbrówki	41A
10.	 Gabinet	Stomatologiczny	Stanisława	Miłkowska	ul.	Florencja	8a
11.	 PERSS	T.	Zybała,	E.	Drabarek	Sp.	J.	ul.	Miodowa	4
12.	 Przedszkole	Niepubliczne	KLUB	MALUCHA,	ul.	Nadrzeczna	22
13.	 Sklep	wielobranżowy	FOR	YOU			B.	Kowalik,	ul.	Warszawska	90
14.	 Prywatna	Praktyka	Lekarska		Gabinet	Ginekologiczno-Położniczy	Małgorzata	Szpetnar	ul.	Cicha	15
15.	 Restauracja	Zwyczajna,	ul.	Piłsudskiego	32
16.	 OFFICE	ARTYKUŁY	BIUROWE	I	SZKOLNE,	ul.	Warszawska	163
17.	 LA	BELLA,	ul.	Piłsudskiego	21
18.	 KLUB	WALKI	GRAPPLER,	ul.	Piłsudskiego	11A
19.	 BARTEK	SPÓŁKA	AKCYJNA,	ul.	Warszawska	63A
20.	 NIEPUBLICZNA	PORADNIA	PSYCHOLOGICZNO	PEDAGOGICZNA	STREFA	ROZWOJU,	ul.	Kościuszki	14	lok.	U9
21.	 AKADEMIA	SZTUK	WALKI
22.	 MIŃSKIE	CENTRUM	TAEKWON-DO	TRADYCYJNEGO
23.	 WALHALLA	FIGHT	CLUB,	ul.	Warszawska	178
24.	 AVAILO	Sp.	z	o.	o.,	Jesionka	954,	36-002	Jesionka
25.	 MASALA	CAFE	SHISHA	BAR	ul.	Piłsudskiego	33
26.	 Sklep	chemiczny	EXTRACHEMIA,	ul.	Plac	Jana	Kilińskiego	5
27.	 Niepubliczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	Centrum	Rehabilitacji	KINESION,	ul.	Kościuszki	25A/29
28.	 TOY	PLANET	„GALERIA	AMINIS”,	ul.	Konstytucji	3	Maja	8/U2
29.	 Sklep	spożywczo	–	warzywniczy	Lidia	Gójska	OWOCARNIA,	ul.	Dąbrówki	12/1
30.	 Przedsiębiorstwo	Komunikacji	Samochodowej	w	Mińsku	Mazowieckim	S.	A.,	ul.	Warszawska	222
31.	 Yamaha	Szkoła	Muzyczna,	ul.	Dąbrówki	8
32.	 Miński	Klub	Sportowy	„TAEKWON-DO”,	ul.	Dąbrówki	28/1
33.	 P.H.U.	„Maylo”	G.	Ślusarczyk,	P.	Łukaszewski	s.c.,	ul.	Warszawska	86
34.	 HOTEL	PARTNER	RESTAURACJA	I	KRĘGIELNIA	PLANETA	P.H.U.	„Partner”	sp.	j.	Adam	i	Grażyna	Wiącek,	ul.	Konstytucji	3	Maja	7
35.	 OSTEOMEDICA	Gabinet	Rehabilitacji,	ul.	Topolowa	4	lok.	U4
36.	 DDD	Dobre	Dla	Domu	Mińsk	Mazowiecki,	ul.	Warszawska	34A
37.	 STUDIO	TAŃCA	LA	FLACA,	ul.	Budowlana	18
38.	 KANCELARIA	GEODEZYJNA,	Mikanów	21A
39.	 Sklep	papierniczy	„POGOTOWIE	GRAFICZNE”,	ul.	Kazikowskiego	16
40.	 Pracownia	Projektowa	„ArchiProject”,	ul.	Kościuszki	13	lok.	48
41.	 MYDLARNIA	U	FRANCISZKA,	ul.	Warszawska	163/7
42.	 PUCUŚ		SUPER	–	SKLEP,	ul.	Piłsudskiego	16
43.	 ProService	Dariusz	Hajne,	ul.	Warszawska	70
44.	 Optyk	Irmina	Chłopecka,	ul.	Konstytucji	3	Maja	2	lok.	4
45.	 Przedszkole	Niepubliczne	„Kredka”,	ul.	Boczna	12
46.	 Centrum	Medyczno	–	Diagnostyczna	Sp.	z	o.o.,	ul.	Niklowa	9.	08-110	Siedlce
47.	 F.H.	EWELINA,	Galeria	OLIMP	ul.	Konstytucji	3-go	Maja	3
48.	 MIŃSK	MEDICA,	ul.	Mireckiego	13	A,	lok.	8
49.	 HIPPO	Przedsiębiorstwo	Handlowo-Usługowe	–	sklep	internetowy	z	siedzibą	ul.	Pawia	7	lok.	25-658	Kielce
50.	 N.Trade	s.c.	Piotr	i	Lech	Niteccy	-	sklep	internetowy	Ogrodosfera,	ul.	Stępińska	22/30	00-739	Warszawa.
51.	 Gabinet	Psychologiczny	-	Pracowania	Momenty,	ul.	Kazikowskiego	15.
52.	 Żłobek	pn.	„Jacek	i	Agatka”	Karolina	Bartnicka	ul.	Topolowa	11	lok.	U1
53.	 Żłobek	pn.	„Jacek	i	Agatka”	Karolina	Bartnicka	ul.	Stefana	Okrzei	10
54.	 Żłobek	pn.	„Bajkolandia”	ul.	Kolejowa	22a
55.	 Żłobek	Wesołe	Smerfiki	Kinga	Pszonka	ul.	Toruńska	2
56.	 Przedszkole	Niepubliczne	TIK-TAK	ul.	Górki	18A
57.	 KLUB	DZIECIĘCY	TIK	–	TAK	ul.	Górki	18A.
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MIĘDZYPOKOLENIOWE 
SPOTKANIE SENIORÓW

Nasze społeczeństwo się starzeje, przy-
bywa osób w wieku podeszłym, dlatego 
też konieczne jest podejmowanie działań 
ukierunkowanych na utrwalanie znacze-
nia starszych mieszkańców Mińska Ma-
zowieckiego i ich miejsca w społecznej 
hierarchii, coraz szersze włącznie senio-
rów w życie społeczne, integrację mię-
dzypokoleniową, budowanie pozytyw-
nego wizerunku seniora, motywowanie 
do prowadzenia aktywnego stylu życia,  
a także efektywne i sprzyjające rozwojowi 
wykorzystanie czasu wolnego.

 Bardzo istotnym obszarem dzia-
łań podejmowanych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowiec-
kim, wynikającym z Miejskiego Programu 
Wsparcia i Aktywizacji Seniorów, jest two-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim wyszedł z ini-
cjatywą zorganizowania warsztatów  
edukacyjno- społecznych  pt. „ŚWIAT 
WOKÓŁ NAS”- EDYCJA II dla dzieci  
i młodzieży z terenu miasta. Założeniem 
II edycji projektu było zwrócenie uwagi 
dzieciom i młodzieży z naszego mia-
sta na istotę niesienia pomocy innym  
ludziom, poprzez udział w dwóch 
warsztatach pn. „Radość tworzenia- 
radością dzielenia” i „Miś harcerz”. 

 13 października odbyło się 
pierwsze spotkanie w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Mińsku Mazowieckim.  

rzenie projektów skierowanych do lokalnej 
społeczności seniorów. Z myślą o senio-
rach w dniu 30 listopada w Klubie Osie-
dlowym Spółdzielni PRZEŁOM oraz przy  
ich aktywnym udziale, zwłaszcza Lucyny 
Jolanty Oklesińskiej - Zastępcy Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEŁOM oraz  
Urszuli Piwowar, zostało zorganizowane 
MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE AN-
DRZEJKOWE. W spotkaniu wzięli udział 
zaproszeni seniorzy Miasta Mińsk Mazo-
wiecki, młodzież szkolna oraz pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Założeniem organizatorów było umożliwie-
nie uczestnikom nawiązania pozytywnych 
relacji, pobudzenie aktywności towarzy-
skiej, zapobieganie poczucia osamotnie-
nia, a przede wszystkim miłe spędzenie 
wolnego czasu. 

„ŚWIAT WOKÓŁ NAS”-EDYCJA II

 Spotkanie otworzyła Elżbieta 
Kowalik – Wirowska, Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku 
Mazowieckim. Młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. Jana Pawła II (klasa II 
gimnazjum), pod czujnym okiem pedagog 
i Justyny Kołodziejczyk, przygotowała  
dla seniorów prelekcję dotyczącą trady-
cji andrzejkowych. Spotkanie obfitowało  
w wiele atrakcji m.in. wróżby andrzejkowe, 
quizy, karaoke, tańce, a dla mniej aktyw-
nych rozmowy integracyjne przy kawie.  
Zabawom nie było końca…. Serdecznie 
dziękujemy seniorom za wspaniałą zaba-
wę, a osobom zaangażowanym w reali-
zację spotkania za życzliwość, otwartość  
i chęć współpracy.

Rzecznik Prasowy MOPS, fot. z arch. MOPS
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 
listopada realizowana jest kolejna edycja 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014 – 2020 Podprogram 2017. 
Jest to program współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej, który ma na 
celu wsparcie osób i rodzin najbardziej 
potrzebujących. 
 Żywność wydawana jest w sie-
dzibie Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów przy ul. Piłsudskiego 
27. W skład paczki żywnościowej wchodzą 
artykuły pierwszej potrzeby gospodarstwa 

 Dzieci wraz z rodzicami i spe-
cjalistami pracy socjalnej wzięli udział  
w akcji „Marzycielska Poczta”. „Marzy-
cielska Poczta” to ogólnopolska akcja, 
która polega na wysyłaniu tradycyjnych 
listów i kartek do ciężko chorych dzie-
ci. Na stronie MarzycielskaPoczta.pl 
prezentowane są profile chorych dzieci 
wraz z ich adresami pocztowymi. Udział 
w akcji miał na celu kształtowanie altru-
istycznych postaw społecznych i uwraż-
liwianie dzieci i młodzieży na drugiego 
człowieka. Łącznie przygotowano 52 
listy i kartki, które zostały wysłane do 
dwójki niepełnosprawnych dzieci - Lenki 
i Mateusza.

 Drugi warsztat pt. „Miś harcerz” 
odbył się 29 listopada. Ukierunkowany 
był na upowszechnienie wiedzy o harcer-
stwie jako jednej z form spędzania czasu 
wolnego. Komendant ZHP Dariusz Piętka 
oraz harcerze poprzez rozmowę, wspól-
ną zabawę i śpiew przy dźwiękach gita-
ry, zachęcali uczestników do wstąpienia  
w ich szeregi. Natomiast Marcin Gałąz-
ka - Mistrz MMA, w oparciu o własną 
historię, ukazał dzieciom, iż sport może 
być fantastyczną formą spędzania cza-
su wolnego, alternatywą dla zachowań 
aspołecznych i sposobem na radzenie 
sobie z emocjami w trudnych sytuacjach. 

 Ponadto dla uczczenia Dnia 
Misia, który przypada na 25 listopada, 
dzieci biorące udział w warsztacie wy-
słuchali przygotowanej przez pracowni-
ków MOPS prezentacji o misiach oraz 
opowiadali o swoich ulubieńcach. Miś 
pluszowy nieodłącznie kojarzony jest  
z beztroskim czasem dzieciństwa. Każ-
dy z nas posiada bądź posiadał wła-
snego ulubionego misia pluszowego. 
Często jest on bohaterem powieści, 
bajek, filmów i piosenek, tak jak Kubuś 
Puchatek, Paddington czy też Miś Usza-
tek. Ta ukochana przez dzieci zabawka 
jest niesamowicie ważna dla ich rozwoju 
emocjonalnego.

Rzecznik Prasowy MOPS, fot. z arch. MOPS

domowego, takie jak: cukier, olej roślinny, 
powidła, konserwy mięsne i warzywne. 
Dystrybucji żywności prowadzonej przez 
MOPS będą towarzyszyć warsztaty kuli-
narne i dietetyczne.  
 Informacje o rodzajach, termi-
nach i miejscu realizacji transportów oraz 
działań towarzyszących są zamieszcza-
ne na stronie internetowej oraz fanpage 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim www.minskmaz.
mops.pl. 

Rzecznik Prasowy MOPS, fot. z arch. MOPS
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PROGRAM OPERACYJNY 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

Miasto Mińsk Mazowiecki zakończyło 
realizacje  projektu pt. Poprawa jakości 
powietrza w mieście Mińsk Mazowiecki 
poprzez modernizacje kotłowni” realizo-
wanego dzięki dofinansowaniu z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w ramach programu „Poprawa jakości 
powietrza na terenie województwa ma-
zowieckiego – ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń poprzez modernizację 
kotłowni”. 

W ramach projektu wymieniono 30 kotów 
gazowych oraz 2 na pellet. Łączny koszt 
realizacji przedsięwzięcia 227 098,40 zł, 
dofinansowanie z WFOŚIGW wyniosło 
144 516,30 zł.
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