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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski
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W środę, 7 lutego, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej miało miejsce spotkanie bur-
mistrza z mieszkańcami. Rozmowy to-
czyły się wokół dwóch najważniejszych 
ostatnio tematów, czyli bezpłatnej ko-
munikacji miejskiej oraz strefy płatnego 
parkowania. 
 Mińszczanie sugerowali m.in. 
gdzie można umieścić dodatkowe przy-
stanki, jeśli będzie taka możliwość oraz 
prosili o poszerzenie komunikacji o ościen-
ną gminę. Burmistrz od razu przedstawił 
projekt wójta gminy Mińsk Mazowiecki, 
który zakłada uruchomienie linii (wstępnie 
nazwanej M4) mającej biec od Stojadeł do 
Targówki, zatrzymując się w tak ważnych 
miejscach, jak np. przy basenie, dwor-
cu kolejowym, przychodni lekarskiej, czy 
szpitalu. Wójt chciałby, aby linia ta ruszy-
ła od stycznia 2019 r. i była bezpłatna dla 
mieszkańców miasta. Burmistrz zaś proponuje, aby jednocześnie miejskie linie (1,2 i 3) były wtedy bez opłat dla mieszkańców gminy.
 Burmistrz Marcin Jakubowski zaprosił na spotkanie z-cę dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Mariusza 
Kozerę, który  wyjaśnił założenia zbliżającego się remontu ulicy Siennickiej. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie, które wymaga takich 
ustaleń, by nie wprowadzać w mieście paraliżu drogowego, a wszelkie niedogodności kierowcom minimalizować. 
Relację video ze spotkania można obejrzeć na kanale Youtube – Mińsk Mazowiecki.

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami

		 Minął	 miesiąc,	 odkąd	 w	 Mińsku	 Mazowieckim	 ko-
rzystać	 można	 z	 bezpłatnej	 komunikacji	 miejskiej.	 Uprawnieni	
do	przejazdów	bez	zakupu	biletów	są	m.in.:	seniorzy	65+	oraz	
dzieci	uczniowie	szkół	podstawowych	i	ponadpodstawowych	bez	
względu	na	miejsce	 zamieszkania,	 a	 przede	wszystkim	miesz-
kańcy	 Mińska	 Mazowieckiego	 za	 okazaniem	 Mińskiej	 Karty	
Mieszkańca.	Dotychczas	wydaliśmy	już	5	tys.	takich	kart.	
		 Przez	pierwszy	miesiąc	funkcjonowania	Strefy	Płatne-
go	Parkowania	w	miejskich	parkomatach	zakupiono	ok.	25	tys.	
biletów	 parkingowych.	Wydaliśmy	 mieszkańcom	 łącznie	 ponad	
800	kart	abonamentowych	 i	strefowych.	Dzięki	 tym	działaniom	
łatwiej	 jest	 już	zaparkować	w	centrum,	nie	marnując	czasu	na	
poszukiwanie	wolnego	miejsca.	Na	 sesji	 Rady	Miasta	12	 lute-

go	radni	wprowadzili	dodatkową	możliwość	opłat	za	parkowanie	w	SPP.	Już	niedługo	każdy	
kierowca	będzie	mógł		wnieść	kwartalną	opłatę	zryczałtowaną	(240	zł)	i	otrzymać	kartę	upo-
ważniającą	do	parkowania	w	określonej	podstrefie.	Opłata	będzie	możliwa	do	wniesienia	już		
w	połowie	marca	br.	Natomiast	od	1	kwietnia	br.	SPP	rozszerzona	zostanie	o	kolejne	ulice.	
	 Już	w	zeszłym	roku	miasto	prowadziło	z	gminą	Mińsk	Mazowiecki	rozmowy	na	temat	
uruchomienia	komunikacji	publicznej.	Po	udanym	starcie	komunikacji	miejskiej	wójt	zdecydo-
wał,	że	rozpocznie	przygotowania	do	uruchomienia	dodatkowej	linii	łączącej	gminę	z	miastem.	
Jeśli	wszystko	pójdzie	dobrze,	od	1	stycznia	2019	r.	mieszkańcy	zyskają	dodatkową	trasę.
	 Kończymy	budowę	mieszkań	socjalnych	na	dawnym	poligonie.	Osiedle	mieści	się	
przy	 nowo	 powstałej	 ulicy	 ppłk.	 Mariana	 Skrzyneckiego.	 Co	 za	 tym	 idzie,	 likwidacji	 ulegną		
2	 baraki	 na	 Serbinowie,	 a	 na	 ich	 miejscu	 w	 przyszłości	 powstaną	 tereny	 rekreacyjne	 dla	
mieszkańców.
	 Miasto	zakończyło	przygotowanie	projektu	planu	zagospodarowania	przestrzennego	
dla	okolic	dworca	kolejowego.	Po	fazie	uzgodnień	projekt	zostanie	przedstawiony	Radzie	Mia-
sta	do	uchwalenia.
	 Trwają	prace	przy	budowie	nowego	dojścia	od	ul.	Litewskiej	do	Szkoły	Podstawo-
wej	nr	5.	Powstanie	też	dodatkowych	kilka	miejsc	parkingowych,	które	ułatwią	rodzicom	do-
wóz	dzieci	na	lekcje.	Po	otwarciu	nowego	dojścia	korzystniej	będzie	też	młodzieży	korzystać		
z	komunikacji	miejskiej	i	zlokalizowanego	na	ul.	Litewskiej	przystanku.	
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Dnia 15 grudnia 2017 r. o godzinie 
18.00  uczniowie wraz z nauczycie-
lami Miejskiej Szkoły Artystycznej  
w Mińsku Mazowieckim zagrali uroczysty 
koncert  kolęd i pastorałek z okazji zbli-
żających się świąt Bożego Narodzenia.  
Na widowni sali koncertowej MSA zasie-
dli rodzice, dziadkowie, honorowi goście  
i przyjaciele szkoły.

 Koncert otworzyła Dyrektor – 
Paulina Rzewuska-Korycińska, która przy-
witała serdecznie przybyłych gości:
„Serdecznie witamy przybyłych gości – 
Wasza obecność to powód do radości.  
Z kolędami do Was przybywamy i świą-
teczny koncert dla was mamy.”
 Na wstępie zaprezentowano 
utwór „Zima zła” – duet fortepianowy – 
Hanna Kibała i Julian Strzałkowski wraz  
z klasą perkusji oraz utwór „Jest taki dzień” 
wraz z chórem szkolnym pod dyrekcją 
Tomasza Zalewskiego z towarzyszeniem 
szkolnej orkiestry kameralnej  pod dyrekcją 
Romana Wachowicza.
 Zapowiedzi kolejnych występów 
i prowadzenie przejęła Justyna Kowynia-  
Rymanowska. Ozdobniki między występa-
mi wtrąciła Joanna Nowik, wprowadzając 
nastrój spokoju, ciepła, radości świąt.
 W czasie koncertu zaprezento-
wali się uczniowie z klasy kameralistyki 
wokalnej przygotowani przez Pawła Hrusz-
wickiego oraz szkolna orkiestra dęta, któ-
rą jak diament szlifuje dyrektor Arkadiusz  
Mizdalski. 
 Swoją obecnością zaszczycili 
nas Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiec-
ki – Marcin Jakubowski oraz były  dyrek-
tor szkoły – Wenanty Maciej Domagała.  
Zagościł u nas także Rektor Uniwersytetu  
Muzycznego im. Fryderyka Chopina  
w Warszawie  prof. zw. dr hab. Klaudiusz 
Baran - były pedagog naszej szkoły.

 Uroczystości towarzyszyła miła, 
ciepła, rodzinna atmosfera. Sala kon-
certowa udekorowana została pięknymi 
dekoracjami, świątecznie przystrojoną 
choinką, multimedialnymi obrazami, tabli-
cami z tekstami kolęd, prószącym białym 
śniegiem, migocącymi gwiazdeczkami 
oraz czerwonymi kwiatami Gwiazdy Betle-
jemskiej. Wykonania utworów ozdobiono 
wspaniałymi wstawkami czytanymi przez 
Joannę Nowik o obyczajach i tradycjach 
świątecznych obowiązujących w Polsce.  
Za cudny ozdobnik można uznać dzieci  
z chóru naszej szkoły oraz z orkiestry, które 
oprócz tego, że pięknie śpiewały i grały, to 
również prezentowały się na scenie pięknie 
w strojach galowych  jako tło dla solistów 
i zespołów. Urozmaiceniem były wstaw-
ki aktorskie i scenki przedstawione przez 
młodsze dzieci. Brawom i uśmiechom nie 
było końca. Wszystkim udzielała się at-
mosfera podniosła, ale radosna, ciepła  
i rodzinna. W sercach wszystkich zagości-
ła miłość i serdeczność. Miłym akcentem 
był występ absolwentów klasy perkusji, 
którzy zagrali kolędę wraz z nauczycielem 
Jagodą Jabłonowską, a następnie wręczyli 
swojej pani w podziękowaniu bukiecik ko-
lorowych kwiatów. Zwieńczeniem koncer-
tu  było wspólne śpiewanie polskich kolęd. 
Ze sceny i z widowni słychać było piękne 
głosy, a nierzadko dało się dostrzec łzy 
wzruszenia na twarzach zebranych. 
 W scenariuszu Koncertu Kolęd 
znalazło się  27 utworów różnych wyko-
nawców.  Kolejno uczniowie występowali 
w utworach :
1. „Cicha noc” – klasa wiolonczeli Kata-
rzyny Kaczyńskiej, uczniowie: Katarzyna 
Chojecka, Halszka Rembowska, Amelia 
Rymanowska, Sebastian Rybak, Dominika 
Sabak
2. „Noc cicha w śnie” – fortepian Maciej 
Bogdański, duet  śpiew – Halszka Rem-

bowska i Dawid Komuda wraz z klasą 
perkusji (Kajetan Miksza, Wiktor Krosz-
czyński, Maciej Gałązka, Maciej Płochocki, 
Janek Wojciechowski)
3.„Oto dziś się narodziła miłość” – klasa 
skrzypiec Urszuli Chrulskiej, uczniowie: 
Zosia Ławrynowicz, Edyta Mazaj, Magda 
Zalewska, Amelia Jackiewicz, Sara Chło-
pik, Julia Dworecka, Zosia Szwajkowska, 
fortepian- uczennica Tatiana Piwowar
4. „Święta noc” – chór szkolny a capella
5. „Aniołowie z naszych pól” – chór szkolny 
wraz orkiestrą szkolną
6. Scenka teatralna – „Trzy piękne anioły” 
7. „Gdy się Chrystus rodzi” – fortepian 
solo - Franciszek Góras z klasy fortepianu  
Tatiany Żarek, trąbka - Dawid Ławryno-
wicz, tuba - Mateusz Król, skrzypce - Na-
talia Kalinowska wraz z  klasą perkusji 
8. „Królewno choinko” – duet fortepiano-
wy: Marysia Dworecka i Jagoda Komorow-
ska wraz z klasą perkusji, śpiew – Martyna 
Jakubowska 
9. „Kołysanka dla Andrzejka” – klasa 
wiolonczeli pani Ewy Szymańskiej-Kop-
cińskiej,  uczniowie - Miłosz Ciężkowski, 
Łucja Gołębiewska, Wiktor Ciężkowski, 
Amelia Rymanowska, Michalina Kąca, 
Maja Szczpańska, Amelia Krzewska
10. „O Gwiazdo Betlejemska” – klasa wo-
kalna  pani J. Kowyni-Rymanowskiej z to-
warzyszeniem wiolonczeli, trąbki, fletu
11. „Twoja miłość” – klasa skrzypiec pani 
Urszuli Chrulskiej, fortepian z klasy pani 
Anny Kornackiej, uczennica - Oliwia Kon-
dera
12. „Jezus malusieńki” – duet fortepianowy 
Marcin i Marlena Stal
13. „Zaśnij Dziecino” – chór szkolny wraz  
z orkiestrą i klasą wokalną
14. „Klasa teatralna” – uczeń Jakub Wie-
czorek – przekazał nam piękne płynące  
z serca góralskie życzenia świąteczne i no-
woroczne

TEMAT NUMERU
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15. „Gore gwiazda Jezusowi – klasa skrzy-
piec dyrektora E. Pikuli, uczennica Weroni-
ka Karkowska wraz z klasą rytmiki i klasą 
fortepianu pani Anny Kornackiej, ucznio-
wie - Magdalena Kowalczyk i Michał Fuks
16. „Bóg się rodzi” – fortepian solo – Na-
talia Komorzycka,  śpiew Julia Dróżdż  
z klasy fortepianu Joanny Nowik, skrzyp-
ce - Marlena Stal i Dominika Płochocka  
z klasy Piotra Grabowicza
17. „Świąteczny polonez” – Marlena Stal  
z klasy skrzypiec Piotra Grabowicza
18. „Mędrcy Świata” – trio klarnetowe  
z klasy  klarnetu Janusza Komudy, ucznio-
wie - Aleksandra Bodecka, Julia Oksejuk, 
Jakub Wieczorek
19. „Zaśpiewały skowroneczki”  - F.Rybic-
ki wraz z klasą kameralistyki Pawła Hrusz-
wickiego
20. „Mroźna cisza” – chór szkolny wraz  
z orkiestrą szkolną 
21. „W dzień Bożego Narodzenia” – chór 
szkolny a capella
22. „Scenka teatralna” – „Trzy diabełki” 
23. „We wish  you a Merry Christmas” – 
duet akordeonowy z klasy M. Mozola, 
uczniowie Jakub Papiewski, Piotr Deneko
24. „The First Nowell” – kwintet dęty – 
trąbka - Szymon Litke, Kamil Mames  
i  Wojciech Ziółkowski, puzon – dyrektor 
Arkadiusz Mizdalski, tuba - Mateusz Król
25. „Przybieżeli do Betlejem” – zespół ab-
solwentów klasy perkusji Jagody Jabło-
nowskiej - Aleksandra Komorzycka, Tola 
Staska, Mateusz Nowicki, Katarzyna Miel-
nik, Piotr Wasilewski, Rafał Kazimierczyk.
 Na koniec zaśpiewano wspólnie 
kolędy: „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się 
rodzi”, „Gdy śliczna Panna” , „Pójdźmy 
wszyscy”. 

 Po wspólnym kolędowaniu 
nastąpiło przemówienie Samorządu 
Uczniowskiego wygłoszone przez Sekre-
tarza Samorządu - Karolinę Beredę, która 
złożyła wszystkim zgromadzonym ser-
decznie życzenia świąteczne: „Z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzę Dyrekcji, wszystkim nauczycielom i 

TEMAT NUMERU

pracownikom Miejskiej Szkoły Artystycz-
nej im. Konstantego Ryszarda Domagały 
w Mińsku Mazowieckim, a także uczniom 
- gwiazdki najjaśniejszej, choinki najpięk-
niejszej, prezentów wymarzonych, świąt 
mile spędzonych, a przede wszystkim 
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności  
i cierpliwości.
          Serdeczne podziękowania od Rady 
Rodziców złożyła przewodnicząca- Elż-
bieta Kalinowska kierując je do dyrekcji 
oraz wszystkich nauczycieli i pracowników 
MSA, którzy wspaniale przygotowali nasze 
dzieci, wspierali na scenie i oddali swój 
cenny czas, włożyli serce i pracę dla takie-
go pięknego dzieła.
 W podziękowaniu Rada Ro-
dziców wraz dziećmi złożyła kwiaty na 
ręce pani dyrektor i honorowym gościom 
-  Burmistrzowi Miasta  Mińsk Mazowiec-
ki Marcinowi Jakubowskiemu od wielu lat 
związanego z naszą szkołą oraz Rektora 
-  Klaudiusza Barana. Kilka słów podzięko-
wań i życzeń złożył również były dyrektor 
- Wenanty Maciej Domagała Domagała. 
 Rada Rodziców przygotowała 
słodki poczęstunek dla wszystkich wyko-

nawców oraz gości. Po koncercie można 
było zakupić prace plastyczne przygoto-
wane przez nasze dzieci  wystawione na 
kiermaszu świątecznym. 
 To był wspaniały, wzruszają-
cy,  świąteczny Koncert Kolęd i Pastora-
łek, który na długo pozostanie w pamięci 
wszystkich występujących i słuchaczy.

               Natalia  i Aleksandra Komorzyckie
pod kierunkiem Joanny Nowik

fot. Michał Rogala



6 MIM styczeń/luty 2018www.minsk-maz.pl
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Świąteczne koncertowanie YAMAHY

„ŚWIĄTECZNY CZAS W JAZZOWEJ OD-
SŁONIE” to program Orkiestry Dętej Mia-
sta Mińsk Mazowiecki promujący swoje 
najnowsze „dziecko” - kolędy i pastorałki 
zagrane w zupełnie innych - nowocze-
snych aranżacjach. 
 W niedzielę 21 stycznia o godzinie 
18.0 w sali koncerowej MSA, mogliśmy usły-
szeć solistyczne popisy naszych muzyków  
w utworach w których można się spodziewać, 
wszystko już było jednak okazało się że nawet 
w kolędach można wpleść elementy jazzowe 
i rozrywkowe. Wystąpili jedni z najlepszych 
solistów w Polsce - Natalia Kaczorowska  
i Marcin Sójka. Ponadto nie zabrakło naszych 
wspaniałych mińskich artystów min. naszej 
Basi Majewskiej, Mai Ślązak- 12 lat oraz Mai 
Demianiuk. Całość przygotował i poprowadził 
dyrygent orkiestry Marcin Ślązak. Po brzegi 
wypełniona sala i liczne brawa to dowód na to, 
że program był świetnym pomysłem i przypadł 
w gusta naszych mińskich słuchaczy.

Marcin Ślązak, fot. z arch. orkiestry

W niedzielne popołudnie (17 grudnia) 
nauczyciele i uczniowie wraz ze swoimi 
bliskimi spotkali się na IX Koncercie or-
ganizowanym corocznie z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia przez działającą od 
5 lat w Mińsku Mazowieckim Szkołę Mu-
zyczną Yamaha. Jak co roku, występy 
muzyczne są okazją do wspólnego spę-
dzenia czasu przy dźwiękach muzyki gra-
nej przez uczniów na różnych instrumen-
tach. Motywem przewodnim były kolędy 
i piosenki świąteczne, choć nie zabrakło 
również utworów z innego repertuaru.
 W tym roku nowością zapro-
ponowaną w szkole był grudniowy cykl 
koncertów. Tydzień wcześniej uczennice 
pani Magdaleny Jakubowskiej miały w go-
ścinnej sali koncertowej MDK swój recital, 
podczas którego zaprezentowały talenty 

Świąteczny czas w jazzowej odsłonie
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Z ŻYCIA MIASTA

zaczęli perkusiści, którzy kilkakrotnie po-
jawiali się między poszczególnymi wystę-
pami. Nad ich profesjonalnym przygoto-
waniem czuwał pan Krzysztof Kazikowki. 
Na koniec zostały występy gitarzystów 
elektrycznych i basisty przygotowanych 
przez pana Jarosława Gryza. Szczególną 
uwagę przykuł występ zespołu uczniow-
skiego. 
 Na koniec koncertu było pamiąt-
kowe zdjęcie i świąteczne życzenia dla 
sympatyków szkoły. Pojawiła się również 
zapowiedź wspólnego wyjazdu wakacyj-
nego dla uczniów szkoły. Krótko mówiąc 
– czekamy na Święta, bo atmosferę już 
udało się wyczarować dzięki dźwiękom 
muzyki, a po Świętach można odliczać dni 
do wakacji. 

Wojciech Kożuchowski
Dyrektor Szkoły

fot. z arch. szkoły

28 stycznia w sali koncertowej Miejskiej 
Szkoły Artystycznej odbył się koncert w 
wykonaniu MM Big Bandu i Konin Go-
spel Choir. Wejściówki na ten koncert 
rozeszły się w rekordowo szybkim tem-
pie, bo w niecałe 4 godziny. Jak można 
było dowiedzieć się podczas koncertu, 
przygotowania do tego muzycznego 
wydarzenia trwały prawie pół roku.  
 Na scenie wystąpiło prawie 
60 artystów, co było jak do tej pory naj-
większym projektem muzycznym MM Big 
Badu, który jak się okazało, w tym roku 
obchodzi swoje 10-lecie.
 W sali wypełnionej do ostatniego 
miejsca można buło usłyszeć  najpięk-
niejsze polskie kolędy i utwory związa-
ne ze Świętami Bożego Narodzenia, ale   
w niecodziennych aranżacjach.  m.in. „Gdy 
się Chrystus rodzi”, „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”, „Gdy śliczna Panna”, „Nie było 
miejsca dla Ciebie”  „Pierwsza gwiazdka” 
„Kolęda warszawska 1939 roku”.
 Solistami tego wieczoru byli: 
Marcin Sójka, Hania Olejnik, Sandra Bo-
browska, Aleksandra Kościucha,  Maria 
Suszka, Adrian Wiśniewski oraz Katarzyna 
Grzelak.
 Magiczną atmosferę stworzył 
znakomity Konin Gospel Choir, który przy-
gotowała  Beata Stanisławska.
 MM Big Band zaprezentował 
również instrumentalne wersje utwo-
rów świątecznych takich jak „Rudolf The 
Red Nosed Reindeer”, „Feliz Navidad”,  
„Silent Night” 
 Jak zwykle nie zabrakło  „ dowci-
pów” serwowanych przez prowadzącego, 
ale były też chwile zadumy i refleksji. 
Koncert zakończyło brawurowe wykona-
nie kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. 
 Całość przygotował i koncert  
prowadził Arkadiusz Mizdalski,  bandle-
ader MM Big Bandu. Współorganizatorem 

wokalne i zaśpiewały kilkanaście piosenek 
w różnych stylach muzycznych. Również 
gitarzyści klasyczni zagrali oddzielny kon-
cert w niedzielę 10 grudnia. Tego dnia każ-
dy uczeń mógł pokazać swoje umiejętności 
– zarówno debiutanci, jak i uczący się już 
piąty rok najstarsi uczniowie, którzy za-
chwycają swoimi występami. 
 Podczas Koncertu Świątecznego 
uczniów Yamahy udało się zaprezentować 
wszystkie programy z oferty mińskiej szko-
ły. Wystąpiły grupy keyboardowe przygoto-
wane przez panie Magdalenę Jakubowską 
i Dorotę Czerwińską, zagrali prowadzeni 
przez panią Ewę Szymańską-Kopcińską 
absolwenci kursu JMC, którzy swą przy-
godę z muzyką zaczęli jako czterolatko-
wie. Wiele braw zebrali uczniowie grający 
na skrzypcach pod kierunkiem pani Doroty 
Czerwińskiej. Pięknie zaprezentowali się 
też gitarzyści – uczniowie pana Wojciecha 
Kożuchowskiego. Od mocnych uderzeń 

koncertu było Muzeum Ziemi Mińskiej. 
Jak się okazuje, można połączyć big band 
z chórem gospel, co zostało nagrodzone 

przez mińską publiczność owacjami na 
stojąco.

Arkadiusz Mizdalski, fot. Leszek Siporski

KONCERT MM Big Bandu i Konin Gospel Choir
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21 grudnia po raz drugi mieszkańcy 
Mińska Mazowieckiego spotkali się na 
Wigilii Miejskiej, na którą zaprosił bur-
mistrz miasta i komendant hufca ZHP 
„Mazowsze”. Uroczystość rozpoczęto 
modlitwą, po której nastąpiło rozpa-
lenie ogniska i przekazanie mieszkań-
com Betlejemskiego Światła Pokoju. 
 
 Kolędowanie poprowadzi-
li członkowie Stowarzyszenia Radość 
Trzeciego Wieku, a wolontariusze Fun-
dacji EBU rozmawiali z mieszkańcami  
o zwyczajach świątecznych. Potrawy 
wigilijne wydawali Radni Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki: Barbara Reda, Monika 
Skrzyńska, Piotr Wojdyga, Kamil Bodziony, 
Robert Gałązka, Tomasz Płochocki.      
 W dniach 21 – 26 grudnia na 
Placu Stary Rynek można było oglądać 
szopkę bożonarodzeniową, której naj-
większą atrakcją były żywe zwierzęta: ku-
cyk, osiołek, koza, owca.   
 Składamy serdecznie podzięko-
wania restauratorom, którzy włączyli się 
w organizację Wigilii Miejskiej poprzez 
przygotowanie i bezpłatne przekaza-
nie potraw: Restauracji „Pod Sosnami”, 
Barowi Jedynka, Sali Weselnej „ESTA”, 
Slow Food Mińska Pyza, Pasji Catering, 
Agencji TATULO, Restauracji Strefa 
Smaku. 
 Gorące podziękowania kieru-
jemy do członków Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów za przy-
gotowanie i wydawanie ciast oraz pra-
cowników Zarządu Dróg Miejskich Sp.  
z o.o., firmy Hydrotech za pomoc przy 
budowie szopki.  

(red.) fot. L. Siporski

Wigilia miejska na Starym Rynku

W 2017 roku Koło PZW Nr 13 w Mińsku 
Mazowieckim przeprowadziło remont 
swojej siedziby przy ul. Ogrodowej 1. 

Prace obejmowały:
- wzmocnienie konstrukcji dachu,
- wymianę poszycia dachu na blachę tra-
pezową,
- instalację nowych rynien i obróbka da-
chowa,
- wymianę okien i montaż rolet, 
- montaż krat, 
- odnowienie elewacji budynku, 
- montaż nowej oprawy oświetleniowej, 
gniazd zasilających i włączników. 
 PGE dokonało montażu nowe-
go przyłącza elektrycznego. Ponadto do-
konano gruntownego remontu czterech 
pomieszczeń (obniżenie sufitu, założenie 
paneli ściennych i podłogowych). 
 W najbliższym otoczeniu siedzi-
by Koła Nr 13 przeprowadzono gruntow-
ny remont pomostu w kanale parkowym.

PZW Nr 13 Mińsk Mazowiecki, fot. z arch. PZW Nr 13

Metamorfoza w budynku przy ul. Ogrodowej
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W grudniu zakończono realizację zadania, polegającego  na rozbiórce istniejącej i budowie w jej miejscu nowej kładki dla pieszych na rzece 
Srebrna w km 7+365 w parku miejskim w Mińsku Mazowieckim.
 Wykonawcą inwestycji było  Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY sp. z o.o. Budownictwo spółka komandytowa z siedzibą 
ul. Marywilska nr 38/40 Warszawa. Zadanie realizowane było w trybie zaprojektuj i wybuduj tj. Wykonawca w pierwszym etapie opracował doku-
mentację projektową i uzyskał pozwolenie na budowę. W drugim etapie wykonał prace budowlane.
 Całość zadania wyniosła  296.430,00 zł brutto. Ze względu na zły stan techniczny dokonano całkowitej rozbiórki istniejącej kładki,  
tj. rozbiórkę poręczy stalowych, pokładu drewnianego, konstrukcji stalowej, rozbiórkę przyczółków i wykonano wszystkie te elementy od nowa. 
Podstawowe parametry geometryczne nie uległy zmianie  w stosunku do starej kładki. Wszystkie elementy  zyskały  nowy wygląd,  ale wpisują 
się w  zabytkowy charakter parku. 
 Nowa kładka  ma  pełne parametry użytkowe, dostosowane do przeniesienia obciążenia tłumem oraz umożliwia korzystanie przez osoby 
niepełnosprawne. Stanowi ważny element komunikacyjny w parku miejskim, bowiem łączy ciągi piesze w okolicach pałacu  w parku miejskim  
z ciągami od strony ulicy Ogrodowej. 

Zakończono  budowę kładki w parku

Już niedługo nowe mieszkania socjalne zostaną oddane do użytku i zasiedlone przez mieszkańców Mińska Mazowieckiego.  Zakończono  prace 
budowlane, trwają prace  związane z porządkowaniem  terenu.  
 W ramach inwestycji powstały 4 zespoły budynków socjalnych w zabudowie kontenerowej modułowej z 32 lokalami mieszkalnymi.  
W każdym zespole po 2 różne segmenty wielorodzinne wolnostojące,  jedno i dwu kondygnacyjne, bez podpiwniczenia, bez poddasza użytkowego, 
o dachu niskim, płaskim. Zespół modułów jest trwale połączony ze sobą. Szkielet nośny  wykonany jest z profili stalowych. Zabudowa szkieletu 
została wykonana z elementów płytowych wypełnionych materiałem termoizolacyjnym. Budynki ogrzewane będą z gazowej kotłowni kontenerowej 
za pomocą indywidualnych mini węzłów instalowanych w każdym z mieszkań. Mieszkania są wyposażone w muszlę toaletową, umywalkę i natrysk  
w łazience oraz zlew, kuchnię elektryczną czteropalnikową z piekarnikiem.
 W ramach inwestycji zostały wykonane również  32 miejsca parkingowe, chodniki, drogi wewnętrzne oraz place utwardzone pod kontenery 
na odpady stałe. Ponadto teren został oświetlony i ogrodzony.
 Projekt Budowlany Zespołu Mieszkań Socjalnych w Zabudowie Kontenerowej został opracowany w 2016r. przez biuro ARCHVISION   
Robert Jaworski za kwotę  79 950,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest CLIMAMEDIC  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa  z siedzibą: ul. Stanisława Bodycha 73A, Reguły, 05-816 Michałowice. 
 Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 5.004.000,00 zł. Miasto pozyskało na to zadanie środki z Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie w wysokości ok. 1,8 mln zł.                                                                                                                        

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM

Nowe mieszkania socjalne przy ul. Skrzyneckiego
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W środę, 20 grudnia, na zaproszenie  Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych burmistrz Marcin Jakubowski wziął udział w finale plebiscytu 
„Lider Zmian, Samorząd 2017”.
 Miasto Mińsk Mazowiecki zajęło II miejsce w kategorii „Najaktywniejsi  
w subregionie siedleckim” Beneficjent RPO WM 2014-2020.

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

W zakończonej w połowie stycznia edycji 
plebiscyty „Samorządowiec Roku 2017” 
oddano rekordową, jak do tej pory, liczbę 
głosów, bo aż 270 tys. Internauci głosowali 
na marszałków województw, prezydentów 
i burmistrzów miast oraz na radnych. Or-
ganizator nie przyjmował zgłoszeń kandy-
datów do plebiscytu. Wystarczyło wejść na 
stronę  portalsamorzadowy.pl/ocen-rad-
nych i wpisać interesujące nas nazwisko 
bądź też wybrać z listy województwo i mia-
sto albo powiat, żeby zobaczyć wszystkich 
samorządowców z tego obszaru.

W kategorii prezydent/burmistrz miasta 
tytuł Samorządowca Roku 2017 oraz po-
parcie 74% głosujących zdobył Marcin 
Jakubowski burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki.
- Dzisiaj rano zaskoczyła mnie informacja  
o wynikach. – powiedział Marcin Jakubowski - 
Dziękuję wszystkim, którzy pozytywnie ocenili 
moją pracę na rzecz Mińska Mazowieckiego. 
Wspólnie tworzymy nasze miasto, więc to rów-
nież nagroda dla mieszkańców.

Zwycięzcy plebiscytu w poszczególnych 
kategoriach tytuł i nagrody odbiorą w maju 
na uroczystej gali podczas X Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Więcej o plebiscycie Samorządowiec Roku 
2017  http://www.portalsamorzadowy.pl 

(red.), fot. Grupa PTWP/Dariusz Dworakowski

Marcin Jakubowski Samorządowcem Roku 2017

W środę, 7 lutego, w Urzędzie Gminy 
Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 
miała miejsce wspólna konferencja praso-
wa wójta gminy A. Janusza Piechoskiego 
oraz burmistrza Marcina Jakubowskiego. 

Od kilku miesięcy władze miasta i gminy pro-
wadzą rozmowy na temat wspólnej komuni-
kacji publicznej. Pierwsze trzy linie urucho-
mione przez miasto okazały się sukcesem. 
Od 8 stycznia br. mieszkańcy Mińska Mazo-
wieckiego oraz m.in. seniorzy 65+ i dzieci jeź-
dzić mogą miejskimi autobusami bezpłatnie. 
Kolejnym etapem poprawy komfortu życia 
mieszkańców miasta i okalającej go gminy 
ma być uruchomienie następnej linii, która 

łączyłaby Stojadła i Targówkę. Przedsięwzię-
cie to wójt A. Janusz Piechoski zapowiedział 
jako wkład gminy w rozwój transportu pu-
blicznego. Autobusy przejeżdżałyby w pobli-
żu takich miejsc, jak: aquapark, kościół pw. 
św. Antoniego, dworzec kolejowy, ośrodek 
zdrowia i szpital. Tym samym mieszkańcy 
zyskaliby wygodniejsze połączenie zachod-
niej części miasta ze wschodnią i z centrum. 
Wstępne ustalenia burmistrza i wójta zakła-
dają, że nowa linia utworzona przez gminę 
byłaby bezpłatna również dla mińszczan. Na-
tomiast mieszkańcy gminy Mińsk Mazowiecki 
bez opłat korzystaliby z linii miejskich. Linia 
gminno-miejska byłaby również odpowiedzią 
na zapotrzebowanie dotyczące dojazdu do 

galerii handlowych w Stojadłach. Ze strony 
burmistrza Marcina Jakubowskiego  padła 
podczas spotkania deklaracja wydłużenia li-
nii M1 do ul. Krasickiego, co wiąże się rów-
nież z korzyściami dla osób mieszkających  
np. w Wólce Mińskiej.

Na konferencji prasowej poruszono również 
temat Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Wójt 
A. Janusz Piechoski przedstawił oczekiwania 
mieszkańców gminy odnośnie funkcjonowa-
nia SPP i możliwości zakupu biletów okreso-
wych. W odpowiedzi Burmistrz poinformował 
o projekcie uchwały wprowadzającej opłatę 
zryczałtowaną – kwartalną, dla wszystkich 
użytkowników dróg, w tym również dla miesz-
kańców gminy. Na sesji Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki (12 lutego) radni podejmą decy-
zję o wysokości opłaty za „bilet kwartalny. 

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

Lider Zmian, Samorząd 2017

Rozmowy o wspólnej komunikacji 
miasta i gmny

Z ŻYCIA MIASTA
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Usługa realizowana jest od 8 stycznia 
przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Sa-
mochodowej Polonus w Warszawie S.A. 
i cieszy się powodzeniem wśród miesz-
kańców miasta.  Mieszkańcy mają do 
dyspozycji trzy linie autobusowe, które 
kursują co 30 min. w szczycie i co 60 
min. poza nim. Uruchomiona komunika-
cja jest darmowa dla posiadaczy Mińskiej 
Karty Mieszkańca oraz dla zasłużonych 
krwiodawców, uczniów szkół do 21 roku 
życia oraz osób, które ukończyły 65 lat. 
Pozostałe osoby korzystające z komu-
nikacji wykupują bilet jednorazowy za  
2 zł - normalny i za 1 zł - ulgowy.

Przewoźnik realizuje trasy autobusa-
mi KARSAN ATAK z 2017 r., ZAZ  A10  
z 2015 r. i rezerwowym SCANIA 2008 r. 
Zostały one wyposażone w przednie 
tablice wyświetlające numer linii oraz 
nazwę przystanków końcowych i klu-
czowych przystanków pośrednich. We-
wnątrz autobusu zostały zamontowane 
tablice wyświetlające nr linii i nazwę naj-
bliższego przystanku oraz został urucho-
miono system głosowego zapowiadania 
o najbliższym przystanku. Ponadto na 
dniach zostanie uruchomiona aplikacja 
śledząca w czasie rzeczywistym ruch  
linii autobusowych z dokładnym czasem 
dojazdu na dany przystanek. 

Ruszyła komunikacja miejska w naszym mieście

Strefa 
płatnego 
parkowania
Wprowadzona z początkiem roku strefa 
płatnego parkowania na terenie miasta 
Mińsk Mazowiecki przyniosła do budże-
tu miasta łączny przychód z parkoma-
tów i wydanych kart abonamentowych 
w wysokości około 60 tys. zł.

Ponadto Urząd Miasta wydał około 600 
szt. kart upoważniających do darmowe-
go parkowania w strefie. Należy przy-
pomnieć, że dochody ze strefy płatnego 
parkowania maja pokryć koszty uru-
chomionej również w tym roku komuni-
kacji miejskiej a wynoszą on 1,5 mln. zł 
rocznie. 

Na Sesji Rady Miasta w dniu 12 lute-
go podjęto uchwałę powiększającą  
obszar funkcjonowania strefy płatne-
go parkowania, który będzie obejmo-
wał obszar pomiędzy ul. M. Kopernika,  
ul. Warszawską, ul. Z. Kazikowskiego, 
ul. J. Mireckiego, ul. J. Piłsudskiego  
do dworca PKP.  (patrz mapka obok)

Wydział Gospodarki Komunalnej, skan z arch. UM MM

Całodobowa informacja telefoniczna 
o komunikacja miejskiej tel. 533 370 533

Uruchomienie powiększonej SPP 
planowane jest od 1 kwietnia 2018 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej, fot. z arch. UM MM

Z ŻYCIA MIASTA
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Projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni 
w centrum Mińska Mazowieckiego”

Nowe nasadzenia zieleni przy 
ulicach Kościuszki, Konstytu-
cji 3 Maja oraz przy targowisku 
miejskim

W związku z realizacją projektu pn. 
„Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni 
w centrum Mińska Mazowieckiego” re-
alizowanego w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 poszerzono aneksem zakres 
prac. Wykonane będą nowe nasadzenia 
zieleni na:
• ul. Kościuszki – w rejonie od ul. War-
szawskiej do skrzyżowania z  ul. Konsty-
tucji 3 Maja i ul. Jana Pawła II
• ul. Konstytucji 3 Maja – wzdłuż ogro-
dzenia  Przedszkola Miejskiego nr 5
• terenie przy targowisku miejskim- 
skrzyżowanie ul. Chełmońskiego i Targo-
wej, przy ogrodzeniu targowiska 
 Celem wykonania projektu jest 
polepszenie warunków środowiskowych 

fragmentu ul. Kościuszki, ul. Konstytucji 
3 Maja i terenu przy targowisku miej-
skim poprzez wprowadzenie możliwie 
jak największej ilości drzew i krzewów. 
Działanie takie wpłynie na poprawę mi-
kroklimatu tych miejsc, oraz poprawi ich 
estetykę. W miejscach, w których zosta-
ną utworzone nowe zieleńce zwiększy się 
bioretencja wód opadowych. Usunięte 
zostaną rosnące tam dotychczas drzewa 
w złym stanie zdrowotnym. Wzdłuż uli-
cy Kościuszki zaprojektowano kwatery, 
w których rosnąć będą drzewa liściaste 
gatunków Acer platanoides ‚Globosum’ 
i Platanus x hispanica ‚Acerifolia’. Pod 
drzewami przewiduje się nasadzenia z 
róży okrywowej o czerwonych kwiatach 
i traw ozdobnych.
 Istniejący zieleniec przy płatnym 
parkingu na ul. Kościuszki (po uprzednim 
usunięciu rosnących tam krzewów) zo-
stanie obsadzony różą okrywową, tra-
wami ozdobnymi i kwitnącymi bylinami 
oraz drzewami gatunku Acer platanoides 

‚Columnare’. Drzewa te stworzą z cza-
sem zieloną barierę odgradzającą ruchli-
wy parking od znajdujących się w po-
bliżu bloków mieszkalnych. Dodatkowo 
wszystkie zielone kwatery w tym rejonie 
ubarwią  rośliny cebulowe gatunku Nar-
cissus ‚Jetfire’.
 Przy ul. Konstytucji 3 Maja, 
wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Miejskie-
go nr 5, zostaną zasadzone krzewy kwit-
nące, takie jak: hortensje, róże okrywowe 
w kolorze czerwonym i różowym, czer-
wonolistne berberysy oraz byliny kwitną-
ce. Taka kompozycja będzie współgrać 
z istniejącymi już w tym rejonie nasadze-
niami przyulicznymi, które powstały kilka 
lat wcześniej.
 Na terenie przy targowisku miej-
skim uda się wygospodarować nowy zie-
leniec o powierzchni 12 m2, na którym 
zaprojektowano posadzenie drzewa ga-
tunku Carpinus betulus ‚Fracs Fontaine’ 
oraz krzewów iglastych. Ogrodzenie po-
rastać będą pnącza. (red.)

Dzięki pozyskanej od Wojewody Ma-
zowieckiego dotacji Miasto Mińsk Ma-
zowiecki zakupiło dla mińskich szkół 
wyposażenie  do gabinetów profilaktyki  
zdrowotnej. W 6 miejskich szkołach, 
szkolne gabinety doposażono między 
innymi w szafy kartoteczne, aparaty 
do pomiaru ciśnienia, tablice do ba-
dania wzroku, szafy medyczne, wagi 
lekarskie czy parawany. Łączny koszt 
zakupu wyposażenia wyniósł ponad 20 
tysięcy złotych.

Wydział Rozwoju Miasta, fot. z arch. szkół 

W grudniu 2017r. zrealizowano projekt  
„Aktywna tablica” w ramach Rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruk-
tury oraz kompetencji uczniów i nauczy-
cieli w zakresie technologii informatycz-
no-komunikacyjnych na lata 2017-2019. 
Projekt realizowano w dwóch szkołach: 
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika oraz Szkole Podstawowej Nr 6 
im. Henryka Sienkiewicza. W ramach pro-
jektu zakupiono: 4 tablice interaktywne,  
4 projektory , 1 monitor interaktywny oraz 
zestaw głośników. Łączny koszt realizacji 
projektu wyniósł 33 552,00 zł z czego do-
finansowanie stanowiło 26 515,20 zł.

Wyposażenie do gabinetów szkolnych

Nowy sprzęt dla szkół !
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Wniosek o rozszerzenie 
zakresu projektu

Miasto Mińsk Mazowiecki wystąpiło 
z wnioskiem o rozszerzenie zakresu 
projektu „Rozbudowa systemu go-
spodarowania wodami opadowymi  
w Mińsku Mazowieckim - I etap” do-
finansowanego z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do 
zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski 
żywiołowe, w szczególności katastrofy 
naturalne oraz monitoring środowiska, 
typ projektu 2.1.5 Systemy gospodaro-
wania wodami opadowymi na terenach 
miejskich o dwa dodatkowe zadania: 

1. Budowa kanalizacji wód opadowych 
w ulicy Marii Grochowskiej 
2. Budowa kanalizacji wód opadowych  
w ulicy Ignacego Paderewskiego

Celem projektu jest poprawa gospoda-
rowania wodami opadowymi na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki  oraz popra-
wa środowiska naturalnego na terenie  
miasta Mińsk Mazowiecki. Powyższe bę-
dzie miało wpływ na  poprawę jakości ży-
cia mieszkańców, zmniejszenie wydatków 
publicznych w związku z koniecznością 
ingerencji służ ratowniczych w wyniku 
podtopień i powodzi oraz ochronę stanu 
technicznego budynków zlokalizowanych 
w obszarze oddziaływania projektu.

Wybudowany  system kanalizacji desz-
czowej, za pośrednictwem którego wody 
opadowe przed odprowadzeniem do 
rzeki zostaną poddane oczyszczeniu. 

Uregulowanie systemu odprowadza-
nia wód opadowych i ich gromadzenie  
w zbiorniku retencyjnym pozwoli mia-
stu na zachowanie naturalnego obie-
gu wody w przyrodzie. Wody opadowe  
i roztopowe będą mogły być ponownie 
wykorzystane w celach społeczno-go-

spodarczych,  np.: do podlewania zieleni 
miejskiej, czyszczenia miejskiej kanaliza-
cji czy w celach p.poż. 

Budowa systemu kanalizacji dla wód 
deszczowych w obrębie wskazanych 
w projekcie dróg gminnych, przyczyni 
się do poprawy jakości życia mieszkań-
ców. Będzie to miało miejsce na skutek 
zmniejszenia lub też całkowitego znie-
sienia ryzyka zalania czy podtopień oko-
licznych posesji. Znaczna część  terenów 
utwardzonych nie pozwala swobodnie 
wsiąkać w glebę wodom opadowym. 

W tej sytuacji swobodne korzystanie  
z działek jest utrudnione, a czasem wręcz 
niemożliwe. Duża ilość nagromadzonych 
opadów równocześnie wpływa nieko-
rzystnie na budynki znajdujące się na 
tych posesjach. Ponadto odprowadzenie 
wód opadowych z terenu drogi zapobie-
gnie ich zaleganiu, a w efekcie niszczenia 
i zapadania się powierzchni tych dróg. 

Zapobiegnie to z kolei konsekwencjom 
wzrostu kosztów z tytułu naprawy dróg 
czy tez poruszających się nimi pojazdów. 
Nagromadzona ilość wód opadowych 
stanowi zatem poważny problem zarów-
no dla uczestników ruchu drogowego jak 
i mieszkańców miasta.

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

Z ŻYCIA MIASTA

Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim”
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Poniżej zamieszczamy listę osób, firm, 
stowarzyszeń, mediów i instytucji życz-
liwych naszemu miastu, od których  
otrzymaliśmy kartki z życzeniami świą-
tecznymi. Serdecznie za nie dziękujemy.

2. Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza
7-19 Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim
ABV Architekci
Agema HR
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Biuro Administracji Nieruchomościami „Synteza” 
Anna Paszkowska
Bruk-Bud Piotr Skoczek
BYŚ
Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej
Centrum KształceniaZawodowego i Ustawicznego 
w Mińsku Mazowieckim
Centrum Medyczno - Diagnostyczne Sp. z o.o.
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Miń-
sku Mazowieckim
City Handlowy W Warszawie
Curulis Doradztwo Samorządowe
Czesław Mroczek Poseł na Sejm RP
Darmar
Dom Dziecka w Falbogach
Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni
Dom Pomocy Społecznej w Kątach
Firma LUX
Fit &Joy
Franciszek Zwierzyński
GCK w Mrozach
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
Globe School
Gmina Cegłów
Gmina Dębe Wielkie
Gmina Mińsk Mazowiecki
Gmina Mszczonów
Gmina Stanisławów
Gmina Wisznice
Groneko Sp. z o.o.
Inernational Plastik Polska sp. z o.o.
Inspektorat ZUS w Mińsku Mazowieckim
Joanna Mucha Posłanka na Sejm RP
Julia Pitera Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Karol Tchórzewski Radny Sejmiku Mazowieckiego
Kasa Stefczyka Oddział Mińsk Mazowiecki
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie
Komenda Głowna Żandarmerii Wojskowej
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku 
Mazowieckim
Komisja Międzyzakładowa OM387 NSZZ „Solidar-
ność” Region Mazowsze

Królik Włodzimierz Krol
Krystyna Pawłowicz Poseł na Sejm RP
Krzysztof Tchórzewski Poseł na Sejm RP
Marcin Pietrusiński
Maria Koc Wicemarszałek Senatu RP
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
MBS Computergraphik Sp. z o.o.
MDK Mińsk Mazowiecki
Miasto Halinów
Miasto i Gmina Bogatynia
Miasto Kałuszyn
Miasto Lublin
Miasto Łódź
Miasto Ogród Podkowa Leśna
Miasto Płońsk
Miasto Siedlce
Miasto Sulejówek
Miasto Żyrardów
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
Miejski Szkolny Związek Sportowy
Mińskie Towarzystwo Tenisowe
MOPS w Mińsku Mazowieckim
Monika Wilk, Sebastian Kloch Grupa PZU
MOSiR Mińsk Mazowiecki
MPK Pure Home
MSA Mińsk Mazowiecki
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki
Niepodległa
Nord Partner
NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze
Oddział Regionalny AMW w Warszawie
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim
P.H.U. Konstans
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Dobrej 
Rady Wólka Mińska
Parafia Rzymskokatolicka Św.Jana Chrzciciela 
w Mińsku Mazowieckim
Parking Guru
PBS Bank w Wyszkowie
PEC w Mińsku Mazowieckim
Petras Kuizinas Mayor of Telsiai District 
Municipality
PHU Partner
Piotr Talacha z Rodziną
PKO Bank Polski w Mińsku Mazowieckim
Polskie Towarzystwo Psychologiczne 
Oddział Siedlce
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych 
w Mińsku Mazowieckim
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Mińsku Mazowieckim
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Mińsku Mazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim
Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim
PWiK w Mińsku Mazowieckim
PZERU w Mińsku Mazowieckim
R.D.B. Mirosław Krysiuk
Remex
Remondis
Renata Kaznowska Wiceprezydent Warszawy
Robert Grubek Sekretarz Halinowa
Ruta Transport
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”
Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Ścieżki 
Nieskończoności
Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód
Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim
Styropmin
Sure Shot SG Sportgrupa
Sylwester Zakrzewski, Włodzimierz Szydlarski
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim
Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Mazowieckim
Szkoła Podstawowa w Niedziałce
Teresa Anna Wargocka Poseł na Sejm RP
Tomasz Niewiadomski, Beata Rzyszkiwicz
Topaz
Towarzystwo Pamięci 7-go Pułku Ułanów Lubel-
skich im. Gen.K.Sosnkowskiego w Mińsku Mazo-
wieckim
Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim
Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego 
Związku OSP RP
Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas 
Diecezji Warszawsko Praskiej
 w Mińsku Mazowieckim
WFOŚiGW w Warszawie
Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Mińsku Mazowieckim
WPM Mosty
Wspólnota Szkół Salezjańskich 
z Mińska Mazowieckiego
Z.U.P. „Exitus”
Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Współpracy 
Polska - Wschód
Zarząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych 
RP w Warszawie
Zarząd PBDiM w Mińsku Mazowieckim
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 
w Mińsku Mazowieckim
Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Mińsku Mazowieckim
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
w Mińsku Mazowieckim
ZETO Sp. z o.o.
ZUS Oddział Siedlce
Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Mazowieckim
Artur Więckowski
PGE Dystrubucja S.A. Oddział Warszawa
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej 
w Warszawie
Gmina Wieliszew
Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim
Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim
Radek Gromski
Marcin Kierwiński Poseł na Sejm RP
MKS MMA TEAM &Klub Walki Grappler
Gmina Jakubów
Powiat Wołomiński
Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej
Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu 
w Siedlcach
Gmina Kotuń
Miasto Głowno
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku 
Mazowieckim
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej
Katolickie Radio Podlasie
Grupa Producencka Vodar Sp. z o.o.
Andrzej Kojro Enea

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

Z ŻYCIA MIASTA

Dziękujemy za świąteczne życzenia
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Bądźmy bliżej - taki tytuł nosił projekt re-
alizowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II w Mińsku Mazowiecki od 
września do grudnia 2017 roku w ramach 
Rządowego programu  - „Bezpieczna +” .

– Wszystko zaczęło się od rozmów z ucznia-
mi, którzy często powtarzali, że brakuje im 
czasu spędzanego z rodzicami – mówi Ju-
styna Kołodziejczyk, pedagog, która razem 
z Moniką Złotnik (psychologiem szkolnym) 
wymyśliła koncepcję projektu.

 Szkoły podwarszawskie mają po-
dobne problemy wychowawcze wynikają-
ce z tego, że rodzice zajęci pracą (często 
w stolicy) nie są w stanie dać dziecku tyle 
czasu, ile by chcieli. A ta choroba naszego 
wieku, czyli brak czasu nie pomaga w ra-
dzeniu sobie z kłopotami wychowawczymi, 
zwłaszcza kiedy dziecko jest w trudnym 
wieku dorastania. Recepty na uzdrowienie 
tej sytuacji pewnie nie ma, ale zawsze moż-
na próbować.
 Na podstawie tej diagnozy  
w szkole przy Budowlanej stworzono pro-
jekt „Bądźmy bliżej”, na realizację którego 
udało się pozyskać pieniądze w ramach 
Rządowego programu „Bezpieczna+”. 
Wkład własny zapewnił organ prowadzący.
 Projektem objęto uczniów z kl. II 
gimnazjum i ich rodziców. Już we wrześniu 
we wszystkich siedmiu klasach przeprowa-
dzono debaty na temat relacji nastolatek 
– rodzic. Wszystkie postulaty uczniów ze-
brano podczas debaty szkolnej prowadzo-
nej przez pedagogia i psychologa w formie 
tez do rodziców. W kilkunastu punktach 
uczniowie przedstawili swoim rodzicom, ja-
kie są ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice 
poznali te tezy podczas spotkania z Joanną 
Sakowską, twórczynią programu „Szkoła 
dla rodziców”, która podpowiadała, jak so-
bie radzić z wychowaniem nastolatka.

Projekt „Bądźmy bliżej” pozwolił też na 
sfinansowanie zajęć dodatkowych dla 
uczniów. Drugoklasiści mogli brać udział 
w zajęciach tanecznych, teatralnych, mu-
zycznych i plastycznych prowadzonych 
przez specjalistów – Annę Lubieniecką, 
Aldonę Szewczyk, Pawła Jedlińskiego i Ka-
tarzynę Milewską. Specjalnie dla uczniów 
zorganizowano także koncert profilaktycz-
ny, podczas którego franciszkanin ojciec 
Łukasz Buksa śpiewał, rapował i opowiadał 
o wartościach ważnych w życiu nie tylko 
nastolatka. 

– Niesamowite efekty pracy grup tanecz-
nych, teatralnych, plastycznych i muzycz-
nych wszyscy mogli podziwiać podczas 
świątecznego koncertu charytatywnego.  
A że występy i pokazy bardzo się podo-
bały, świadczy rekordowy wynik tegorocz-

nego koncertu – podsumowuje Grzegorz  
Wyszogrodzki, dyrektor szkoły papieskiej  
w Mińsku.

 Dodatkowym elementem pro-
jektu był też konkurs. Rodzice i ich dzieci 
wykonywali albumy, w których prezento-
wali różnorodne sposoby, formy spędzania 
wspólnie czasu przez rodziców i ich na-
stoletnie dzieci. Powstały niezwykłe prace, 
które zostały nagrodzone i zaprezentowane 
wszystkim rodzicom.
 Na pamiątkę projektowej przygo-
dy wszystkie rodziny otrzymały kalendarz 
na 2018 rok z grafiką nawiązującą do tema-
tyki projektu. Oby w nowym roku czasu na 
bycie razem i bliżej było znacznie więcej.

Iza Saganowska, fot. z arch. SP nr 3

Bądźmy bliżej
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Kto jeśli nie ja, kto jeśli nie my pomagać innym 
ma. To jedno z haseł, które przyświecało XVII 
akcji charytatywnej Góra Grosza w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazo-
wieckim. 
 
 13 grudnia w auli Szkoły Podstawowej 
nr 2 odbyło się uroczyste podsumowanie ubie-
głorocznej XVII ogólnopolskiej edycji akcji Góra 
Grosza, której organizatorem jest Towarzystwo 
Nasz Dom. Przystąpienie do uczestnictwa w akcji 
Góra Grosza niesie ze sobą efekt wychowawczy, 
integracyjny, prestiżowy i ma również charakter 
konkursu.
 Jest nam miło podzielić się informacją, 
że nasza społeczność zajęła pierwsze miejsce  
w kraju w zbiórce groszy. Podczas XVII edycji ze-
braliśmy najwięcej groszy nie tylko w wojewódz-
twie mazowieckim, ale i w całej Polsce.  
 Akcja polega na zbieraniu najdrob-
niejszych monet. Grosze można znaleźć niemal 
wszędzie w kieszeni spodni, kurtki, w portfelu, na 
chodniku, nie zawsze zwracamy na nie uwagę. 
Jednak gdybyśmy policzyli te wszystkie małe 
monety, to zebrała by się spora suma. Nasza 
społeczność szkolno-przedszkolna doskonale  
o tym wie, że grosz do grosza, a będzie góra gro-
sza. Uczniowie, przedszkolaki pomaganie mają 
we krwi, nie trzeba specjalnych próśb, przypo-
mnień, wystarczy, że dzieci dokładnie znają cel 
akcji charytatywnej, a otwierają się ich serca, 
skarbonki, portfele… 
 W ubiegłym roku szkolnym zbierali-
śmy monety już po raz piętnasty. Uzbierane gro-
sze to realna pomoc dla dzieci, które z różnych 
przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym 
domu oraz wsparcie dla ich rodzin. Wszyscy do-
skonale zdają sobie sprawę, iż rodzina jest naj-
ważniejsza, jest ostoją i fundamentem na całe 
lata.
 Podczas tej wspaniałej akcji najmłodsi 
uczą się empatii, dzielenia tym co mają, otwie-
rają się na drugiego potrzebującego człowieka. 
W zbiórkę monet włączają się często całe rodzi-
ny: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Niektórzy 
drobniaki zbierają przez cały rok żeby potem 
przekazać je na szlachetną akcję Góra Grosza. 

 13 grudnia o godzinie 10.45 ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście 
spotkali się w auli szkoły, aby wspólnie święto-
wać sukces. Wśród gości nie zabrakło między 
innymi burmistrza Marcina Jakubowskiego, ko-
ordynatorki akcji Góra Grosza Elżbiety Prządki, 
księdza Jana Opali proboszcza parafii Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów, prezesa oddziału 
ZNP Stanisława Mejszutowicza, radnego rady 
miasta Kazimierza Markowskiego, przedstawi-
cielek Rady Rodziców.
 Na początku uroczystości wszystkich 
zebranych bardzo serdecznie przywitał dyrektor 
Sławomir Domański podkreślając, iż to dzięki 
uczniom, ich dobrym sercom i ich zaangażowa-
niu w zbiórkę groszy mogliśmy się tutaj spotkać. 
Gospodarz imprezy wyraził wielki szacunek dla 
wychowanków, gdyż dzięki nim i innym darczyń-
com uda się spełnić chociaż częściowo marzenia 
potrzebujących dzieci.
 Miłych słów nie szczędził również bur-
mistrz Marcin Jakubowski. Gorąco pogratulował 
zajęcia pierwszego miejsca w kraju. Stwierdził,  
że jest dumny z dzieci z ich empatycznej posta-
wy, z otwartych serc i skarbonek. Społeczność 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 pokazała, 
że jest społeczeństwem wrażliwym i nie obojęt-
nym na los innych. 
 Następnie zabrała głos Elżbieta Prząd-
ka koordynatorka akcji Góra Grosza z ramienia 
Towarzystwa Nasz Dom. Dziękując serdecznie 
dzieciom, rodzicom, nauczycielom za tak duże 
zaangażowanie, za przekazane pieniądze i za 
wzorową postawę wobec drugiego potrzebują-
cego człowieka. Przypomniała po krótce wszyst-
kim na jaki cel przeznaczone są pieniądze. Po-
wiedziała, że pomagamy dzieciom, które zostały 
rozłączone z rodzicami i tym, które są taką rozłą-
ką zagrożone. Wsparcie jest wielorakie. Dzieci są 
wysyłane na ferie zimowe, wakacje, fundowane 
są stypendia dla dzieci, rozwijane są ich pasje  
i zainteresowania. Towarzystwo Nasz Dom do-
finansowuje również wsparcie psychologiczne  
i terapeutyczne dla dzieci oraz ich rodzin. Wspól-
nie z dzieckiem i jego najbliższymi poszukuje-
my najlepszych dla nich rozwiązań stwierdziła  
Elżbieta Prządka. 

Potem nastąpił niezapomniany moment przeka-
zania zasłużonego pamiątkowego dyplomu przez 
Elżbietę Prządkę na ręce dyrektora Sławomira 
Domańskiego. 
 Nad akcją charytatywną na terenie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 czuwały 
nauczycielki-koordynatorki akcji Góra Grosza 
Ewa Serafin, Monika Kowalewska-Głogowska  
i Agnieszka Skalska, które tego dnia prowadziły 
całość imprezy. 
 Podczas uroczystości nie mogło za-
braknąć piosenki Orkiestry Dni Naszych „Nie ma 
jak dom”, która co roku towarzyszy zbiórce pie-
niędzy.
 Na zakończenie imprezy odbył się 
program artystyczny. Otworzył go energetyzu-
jący występ taneczny zespołu Duet pod kierow-
nictwem Pawła Pasztora. Następnie wystąpiły 
przedszkolaki z zerówki pod opieką Moniki Kowa-
lewskiej-Głogowskiej, które zaśpiewały piosenkę 
o pomaganiu i recytowały wiersz zachęcający 
do zbiórki groszy. Jako ostatni zaprezentował 
się wspaniały regionalny zespół Dąbrówka, który 
zatańczył niesamowitą wiązankę tańców lubel-
skich. Grupa ta została przygotowana przez Ane-
tę Senktas, a akompaniował Jerzy Zawadka.
 Dotychczasowe edycje akcji Góra 
Grosza utwierdziły nas w przekonaniu, że je-
den grosz może mieć ogromną siłę. Jeszcze raz 
dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczniom, 
nauczycielom, rodzicom za przyczynienie się do 
poprawy sytuacji potrzebujących dzieci. 
 Nasza społeczność udowodniła po raz 
kolejny, że jesteśmy społeczeństwem empatycz-
nym. 
 W tym roku szkolnym przystąpiliśmy 
już do kolejnej XVIII edycji ogólnopolskiej akcji 
Góra Grosza i mamy nadzieję, że wszyscy licz-
nie do niej przystąpią i usypiemy olbrzymią Górę 
Grosza, bo kto jeśli nie ja, kto jeśli nie my poma-
gać innych ma!

                                                                          
Monika Kowalewska-Głogowska

fot. z arch.  ZSP nr 1

Największa góra grosza usypana w ZSP nr 1
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Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazo-
wieckim zrealizowany został projekt pod ha-
słem ‚’Jestem bezpieczny’’, w  ramach którego 
odbyły się: powiatowy konkurs wiedzy na te-
mat bezpieczeństwa i zasad udzielania pierw-
szej pomocy, konkurs plastyczny „Bezpiecznie 
serfuję w internecie”  oraz apel podsumowują-
cy całą akcję.

 Konkurs wiedzy odbył się 8 listopa-
da. Wtedy to zwycięzcy eliminacji szkolnych   
w ciągu 45 minut odpowiadali na  pytania te-
stowe. W  czasie, gdy jury sprawdzało prace, 
nauczyciel wychowania fizycznego, p. Jacek 
Rudzki przypomniał dzieciom sposoby udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej, zorga-
nizował ćwiczenia praktyczne w tym zakresie 
oraz zaprezentował prawidłowo wyposażoną 
apteczkę. Potem nastąpiło ogłoszenie wyników 
konkursu. 
 I miejsce zajęła Alicja Chmielewska ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowiec-
kim. Na drugim miejscu uplasował się Szymon 
Niewczas ze Szkoły Podstawowej w Cielechowiź-
nie. Laureatką III miejsca  została Natalia Wocial 
ze Szkoły Podstawowej w Mariance. Wyróżnienia 
otrzymali Sebastian Gadomski ze  Szkoły Podsta-
wowej w Mlęcinie i Dawid Kabaciński  ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim.                                 
  22 listopada odbył się apel, w czasie 
którego uczniowie z klas IIIc i IIIf na tle pięknej 
scenografii, wykonanej z udziałem swoich rodzi-
ców, wystawili przedstawienie pt. „ Podszeptaki 
i bezpieczne dzieciaki”. Mali aktorzy w   bardzo  
przystępnej formie przybliżyli  najważniejsze za-
sady bezpieczeństwa, których  należy bezwzględ-
nie przestrzegać w trosce o siebie i innych.
  Na apelu wręczono nagrody laure-
atom konkursu plastycznego licznie przybyłym 
wraz ze swymi opiekunami.   W kategorii oddzia-
łów ‚’0’’  I miejsce zajął: Szymon Rutkowski 
ze Szkoły Podstawowej w Siennicy, II miejsce 
- Martyna Myka ze Szkoły Podstawowej w Ma-

riance, III miejsce - Borys Zembek z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim. Wyróżnienie otrzymała Oliwia Tom-
kiewicz z Oddziału Przedszkolnego przy SP  
w Dropiu. 
 W kategorii klas pierwszych - I miejsce 
zajął Krzysztof Szczepaniuk z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim, 
II - Patryk Lubaszka z tej samej szkoły, a III  
- Michał Sabak ze Szkoły Podstawowej w Wicie-
jowie. Wyróżnieni zostali: Zofia Miszkurka, Anto-
ni Jaworski, Bartosz Słubik, Kamila Nabor, Kin-
ga Podrucka - wszyscy ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mińsku Maz. oraz Natalia Zwierz i Krzysz-
tof Bajszczak - oboje ze Szkoły Podstawowej  
w Latowiczu. W kategorii klas drugich I miejsce 
zajęła Matylda Domagała ze Szkoły Podstawowej  
w Mariance, II - Oliwia Pieniak z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Maz., a III - Ju-
lia Soćko z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Wyróżniono Remi-
giusza Pałdynę i Cezarego Ocypę - obaj ze Szkoły 
Podstawowej w Żakowie, Jana  Wajsa ze Szkoły 
Podstawowej w Mariance,, Aleksandrę Gańko  
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1  
w Mińsku Maz. 

OŚWIATA

W dniach od 11 do 14 grudnia w Szkole Podsta-
wowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim odbyły się  
niecodzienne lekcje  astronomii przygotowa-
ne przez Centrum Edukacyjne Planeta Anuka. 
Wzięli w nich udział wszyscy uczniowie, a kosz-
ty zajęć częściowo pokryła Rada Rodziców.

 Każda klasa uczestniczyła w 45-mi-
nutowym pokazie w Moblilnym Planetarium,  
a następnie w Kosmicznych Warsztatach przy-
stosowanych do wieku i poziomu wiedzy. Klasy 
IV  zdobyły wiadomości na temat Księżyca i jego 
faz, gwiazdozbiorów i ich rozpoznawania na nie-
bie. W trakcie warsztatów uczniowie „polecieli” 
w kosmos, poznali historię najważniejszych misji 
kosmicznych, tajniki zawodu astronauty. Kla-
sy V natomiast poznały warunki istnienia życia 
na Ziemi i nauczyły się rozpoznawać widoczne 
gwiazdy i gwiazdozbiory oraz samodzielnie wy-
konały obrotową mapę nieba. Uczniowie klas 
VI zdobyli wiedzę o najbliższym sąsiedzie Ziemi 
– Księżycu, mieli również możliwość zbudowa-
nia Układu Słonecznego. Klasy VII zapoznały 
się z historią astronomii i technik astronomicz-
nych oraz szczegółowo poznały budowę i za-
sady działania teleskopu. Natomiast najmłodsi 
uczniowie naszej szkoły (klasy I-III) wprowadzeni 
zostali w świąteczny nastrój, oglądając pokaz pt. 

„Bliżej gwiazd…”

„Jestem bezpieczny”

„Gwiezdne opowieści świętego Mikołaja” i jed-
nocześnie odkrywając sekrety Układu Słonecz-
nego. Podczas warsztatów wykonywali modele 
sztucznych satelitów.
 Udział uczniów, zarówno w poka-
zach, jak i w warsztatach okazał się ciekawym 
uzupełnieniem zagadnień z zakresu astronomii 
omawianych podczas zajęć edukacji wcze-

snoszkolnej czy na lekcjach przyrody i fizyki. Dla 
wszystkich była to niezwykła podróż w najdalsze 
zakątki kosmosu. Może zajęcia rozbudziły wśród 
uczestników zainteresowanie wszechświatem  
i w przyszłości absolwent „Piątki” okaże się wy-
bitnym astronomem dorównującym Mikołajowi 
Kopernikowi? 

SP nr 5, fot. z arch. szkoły

 W kategorii klas trzecich  laureatką  
I miejsca została Nikola Kruk ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Mińsku Maz. II miejsce zajęli: An-
toni Rembas ze Szkoły Podstawowej w Siennicy  
i Karol Podobas ze Szkoły Podstawowej w Hucie 
Mińskiej, III nagrodę zdobyły: Karolina Brzezek 
ze Szkoły Podstawowej w Żakowie i Weronika 
Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku 
Maz. Wyróżnienia przypadły w udziale Szymono-
wi Świdrowi ze  Szkoły Podstawowej w Żakowie, 
Mai Zielińskiej i Janowi Szymańskiemu ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mińsku Maz., Nikodemowi 
Wieczorkowi z  Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego nr 1 w Mińsku Maz., Marcie Kurowskiej ze  
Szkoła Podstawowej w Żakowie, Natalii Rasta-
wickiej ze  Szkoły Podstawowej w Jakubowie, 
Nikoli Całce ze Szkoły Podstawowej w Dropiu, 
Izabeli Matak ze Szkoły Podstawowej w Sienni-
cy, Julii Owsianko ze Szkoły Podstawowej w Ra-
dzyniu, Mai Kamińskiej z Publicznej Salezjańskiej 
Szkoły Podstawowej w Mińsku Maz.
 Organizatorkami i koordynatorkami 
projektu były panie: Justyna Banachowska, Iwo-
na Glinka, Karolina Kluczek, Monika Kosut, Nata-
lia Pielasa, Daria Smolak i Danuta Wróblewska.

Daria Smolak, fot. z arch. SP nr 1
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Jest nas aż 15 518!
 Styczeń to w bibliotece czas 
podsumowań, statystyk i sprawoz-
dań. Liczymy książki, filmy, spotkania,  
a przede wszystkim Czytelników. W 2017 
roku odwiedziło nas aż 190 976 osób. 
 27 458 dzieci skorzystało z ofer-
ty Oddziału dla Dzieci, wypożyczono 195 
260 książek i 15 797 razy odwiedzono 
Czytelnię i Gralnię. W roku 2017, w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa zakupiliśmy dla Was 2549 
nowych książek i 149 audiobooków! 
Dziękujemy naszym Czytelnikom za 
wspólną przygodę i czekamy na Was  
z nowymi atrakcjami!
 A ponieważ dzisiejsza Biblio-
teka to już nie tylko oferta książkowa, 
przedstawiamy wydarzenia, jakie miały  
u nas miejsce w ostatnich miesiącach.

Świąteczny Grudzień 
 Dzieci na całym świecie marzą 
o tym legendarnym miejscu. Tajemnicza 
manufaktura, w której w niezwykły spo-
sób powstają zabawki - Fabryka Święte-
go Mikołaja. W tegorocznej edycji naszej 
bibliotecznej fabryki dzieci przygotowały 
drewniane aniołki podczas warsztatów 
plastycznych „Anielska sztuka”. Przed 
świętami odwiedziły nas także teatrzy-
ki „Święty Mikołaj w wiosce Smerfów”  
i „Szydełkowa szopka babci Klary”.  
Nasze aQuarium stało się skarbnicą wie-
dzy o świętach Bożego Narodzenia na 
świecie, a wolontariusze z Fundacji Ebu  
zadbali o dobrą zabawę młodych czy-
telników podczas świątecznej przerwy  
w nauce.
 W grudniu odwiedzili nas także 
Niewidomi Czytelnicy, którzy korzystają  
z oferowanych przez Bibliotekę czyta-
ków, książek mówionych oraz Kinoteki. 
Tym razem przy kawie i piernikach gra-
liśmy w grę ”Takie życie”.
 12 grudnia zaprosiliśmy Czy-
telników na spotkanie z autorką biografii 
„Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowi-
czównie”- Joanną Kuciel-Frydryszak. 
Dziś Kazimiera Iłłakowiczówna najczę-
ściej jest wspominana jako sekretarz 
Józefa Piłsudskiego. Ona sama także 
bardziej od wierszy ceniła swoją karierę 
urzędniczki, dumna, że może służyć Pol-
sce. Ale była to wielka dama i nietuzin-
kowa osobowość. Debiutem poetyckim 
zrobiła furorę. Zachwycił się nią Stefan 
Żeromski, a Jarosław Iwaszkiewicz na 
zawsze pozostał jej wiernym czytelni-
kiem. Skamandryci odbyli do niej piel-
grzymkę, aby przystała do ich grupy. Jej 
przekład Anny Kareniny okrzyknięto kon-
genialnym, a spory z redaktorami prze-

szły do legendy. Oprócz tego tłumaczyła 
z angielskiego, niemieckiego, rosyjskie-
go, rumuńskiego i węgierskiego. Dzięki 
spotkaniu z autorką poznaliśmy bliżej 
osobowość poetki i dowiedzieliśmy się 
jak drobiazgowej pracy wymaga pisanie 
biografii.

Smakowite Ferie 
w Bibliotece!
 Zima sypnęła śniegiem i dzieci 
mogły szaleć na sankach i łyżwach. Nie 
zapomniały jednak o Bibliotece. Tym 
razem Oddział dla Dzieci przygotował 
smakowite ferie. Ponad 200 dzieci wzię-
ło udział w lizakowych  i czekoladowych 
warsztatach oraz innych animacjach. Nie 
zabrakło też spotkań filmowych i teatrzy-
ków. Przepiękny spektakl „Ołowiany żoł-
nierzyk” bardzo podobał się i  dzieciom, 

KULTURA
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i rodzicom. Zakończenie ferii było po 
prostu magiczne. Dzieci wzięły udział  
w spotkaniu z Konradem Modzelewskim, 
iluzjonistą i komikiem. 

 Nastolatki znalazły coś dla sie-
bie w Gralni i aQuarium. Graliśmy w plan-
szówki – gra Capital okazała się wspa-
niałą zabawą w budowanie Warszawy, 
najwytrwalsi ułożyli z puzzli kadr z naj-
nowszej części filmu  „Gwiezdne wojny”, 
rozegraliśmy turnieje w Dixit, Dobble,  
5 sekund, Monopol. Dużo uciechy do-
starczała też Yenga. Wspaniała rywali-
zacja wywiązała się podczas rozgrywek  
w gry video, które poprowadził w aQu-
arium Mariusz Witczak, kolekcjoner kon-
soli i miłośnik gier fantasy. 

1863 Pamiętamy!
 Rok 2018 to 100 rocznica od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 
Publikacje, filmy, wystawy będą nam 
przybliżać idee i wydarzenia, które do-
prowadziły do niepodległości. 
 W naszej Bibliotece zaprasza-
my już  styczniu na wystawę poświęconą 
Powstaniu Styczniowemu 1863r.
 Cytując publikację Muzeum 
Historii Polski „Węzły pamięci niepodle-
głej Polski”: „Powstanie 1863-1864 było 
najdłużej trwającym zrywem niepodle-
głościowym w epoce porozbiorowej. 
Do walki wciągnęło wszystkie warstwy 
społeczeństwa, odcisnęło się silnie na 
ówczesnych stosunkach międzynarodo-
wych, a wreszcie spowodowało ogromny 
przełom społeczny i ideowy w dziejach 
narodowych, co wywarło decydujący 
wpływ na rozwój nowoczesnego społe-
czeństwa polskiego.” 
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 Wystawa została przygotowa-
na ze zbiorów mińskiego kolekcjonera,  
pasjonata historii regionalnej i sztuki,  
Mariusza Dzienio pod Honorowym  
Patronatem Burmistrza Marcina Jaku-
bowskiego.
 Czekają na Państwa wyjątkowe 
eksponaty, dotyczące także lokalnych 
wydarzeń. Oryginalne wydawnictwa  
z okresu Powstania Styczniowego, m.in. 
paryskie „L’Illustration” i „Le monde il-
lustré”, pocztówki, zdjęcia - np. unika-
towa fotografia zesłańców syberyjskich  
z roku 1866, a także obrazy i oczywiście 
książki. Wśród nich „Królewska pieśń”  
z dedykacją dla Zygmunta Miłkowskiego, 
której autor Kazimierz Gliński wielokrot-
nie odwiedzał nasze miasto, ponieważ 
tu mieszkała jego córka (pochowana na 
naszym cmentarzu). 
 Na wystawie nie zabraknie tak-
że oryginalnej broni powstańczej odnale-
zionej na strychach u mieszkańców na-
szego powiatu.
 Wystawa będzie czynna od 29 
stycznia do 9 marca w godzinach pracy 
Biblioteki. Uwaga! Grupy zorganizowane 
prosimy o wcześniejszy kontakt z Czytel-
nią. Tel. 25 740 51 04.

Zośka 
- moja wielka miłość
 11 stycznia zaprosiliśmy czytel-
ników na spotkanie z Dorotą Majewską  
i Aleksandrą Prykowską, autorkami 
książki „Zośka - moja wielka miłość. 
Wspomnienia Hali Glińskiej”. Hala była 
sanitariuszką batalionu „Golski” i  wielką 
miłością „Zośki” Tadeusza Zawadzkiego. 
Autorki, które zaprzyjaźniły się z Haliną 
Sapalską z domu Glińską i z jej rodziną, 
towarzyszyły swojej bohaterce do koń-
ca spisując jej wspomnienia. Ich książkę 
wzbogacają niepublikowane dotąd fo-
tografie oraz  dokumenty z prywatnego 
zbioru. To niezwykła książka, bo przywo-
łuje we wspomnieniach bohaterów zna-
nych z historycznych lektur, pokazując 
ich jako ludzi z krwi i kości, a nie pomni-
kowe postaci. I opowiada o wielkiej mi-
łości Hali Glińskiej i słynnego Tadeusza 
Zawadzkiego „Zośki”, którą przerwała 
wojna.

Zapowiedzi:
od 29 stycznia do 9 marca – 1863  
Pamiętamy! Wystawa o Powstaniu  
Styczniowym ze zbiorów Mariusza  
Dzienio.

MBP, fot. z arch. biblioteki

KULTURA
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3 grudnia na deskach sceny kameralnej  
w MDK z recitalem gitarowym wystąpił  To-
masz Bereda – nauczyciel w Szkole Muzycz-
nej Janusza Sadocha oraz Miejskiej Szkole 
Artystycznej w Mińsku Mazowieckim. 
 
 Muzyk ukończył Szkołę Muzyczną 
II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
w klasie gitary Ryszarda Bałałuszki oraz Akade-
mię Muzyczną w Poznaniu, w klasie  doktora 
improwizacji Bartłomieja Marusika. Koncertuje  
solowo oraz towarzyszy innym artystom jako 
akompaniator. W jego repertuarze znajdują się 
utwory dawnych mistrzów, klasyczne, jak i mu-
zyki rozrywkowej. Podczas niedzielnego wystę-
pu zaprezentował publiczności kilka utworów 
współczesnych Bartłomieja Marusika Zielona 
wyspa i inne – oraz klasyczne, znane oraz mniej 
popularne utwory: Luys de Narvaez  - Diferen-
cias sobre „Guardame Las Vacas”, Girolamo 
Frescobaldi -  Aria z wariacjami, Mauro Giuliani 
Wariacje na temat Haendla op.107, Francisco 
Tarrega – Malaguena, Francisco Tarrega - Wspo-
mnienia z Alhambry, Isaac Albeniz -  Asturias.  
Publiczność nagrodziła mistrza gitary rzęsisty-
mi brawami za nastrojowy wieczór i pogłębienie 
wrażliwości muzycznej.

Tekst Rafał Ostrowski, fot. z arch. MDK

Koncertem symfonicznym zakończyło rok 
2017 Mińskie Towarzystwo Muzyczne 31 grud-
nia. W kościele Narodzenia NMP zabrzmiała 
Suita Sakralna skomponowana przez mińsz-
czanina Grzegorza Duchnowskiego. 
 
 Twórca ukończył kompozycję 
pod kierunkiem Sławomira Kaczorowskiego  
i Krzysztofa Knittla w Akademii Muzycznej im. 
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Jest 
laureatem wielu konkursów kompozytorskich, 
m.in. w 2002 otrzymał wyróżnienie w 44. Kon-
kursie Kompozytorskim im. Tadeusza Bairda. 
W roku 2005 – III nagrodę na Śląskiej Trybunie 
Kompozytorów, a także II nagrodę i wyróżnie-
nie w 46. Konkursie Kompozytorskim im. T. Ba-
irda. W 2006 otrzymał IV nagrodę w X Między-
narodowym Konkursie Kompozytorskim im. K. 
Serockiego, III nagrodę w II Międzynarodowym 
Konkursie Kompozytorskim im. G. Bacewicz 
oraz II nagrodę w Konkursie Kompozytorskim 
Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Yorku. 
W 2008 – II nagrodę za Akwarele na sakso-
fon altowy, wibrafon, harfę, fortepian i kwartet 
smyczkowy w Międzynarodowym Konkursie 
Kompozytorskim Reinl-Preis 2008 w Wiedniu 
oraz II nagrodę za utwór Apollo i Marsjasz na 
obój, harfę i kwintet smyczkowy w Konkursie 
Kompozytorskim Probaltica 2008. W 2009 – 
II nagrodę w III Międzynarodowym Konkursie 
Kompozytorskim im. G. Bacewicz za Kolory 
przestrzeni na orkiestrę.
 W 2008 i 2009 był nominowany do 
Nagrody Mediów Publicznych „Opus”. Ponad-
to uzyskał stypendium Stowarzyszenia Auto-
rów ZAiKS w 2006, 2008 i 2010. 
     Brał udział w realizacji projektu edukacyj-
nego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego skierowanego do Szkół Muzycznych 
I i II stopnia w 2009 i 2012. Jego kompozycje 
były wykonywane na festiwalach i koncertach 
muzyki współczesnej – Musica Polonica Nova, 
Musica Moderna, Śląska Trybuna Kompozy-
torów, Świętokrzyskie Dni Muzyki, Generacje, 
Warszawskie Spotkania Muzyczne, Między-
narodowy Festiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej - cykl koncertów organizowanych 
przez ZKP Pory Roku, Portrety oraz koncercie 
charytatywnym Dla Haiti, a wykonawcami byli, 
m.in: Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Fil-
harmonii Świętokrzyskiej, Orkiestra Filharmonii 
Łódzkiej, Sinfonia Iuventus, Spectra Ensemble, 
Royal String Quartet, i inni.

 31 grudnia usłyszeliśmy Suitę Sakral-
ną - muzyczne opracowanie wybranych części 
stałych Mszy Świętej (Missa brevis): Kyrie, Glo-
ria, Sanctus, Agnus Dei, a także Modlitwy Pań-
skiej: Pater noster, modlitwy do Anioła Stróża: 

Angele Dei oraz najpiękniejszych modlitw do 
Matki Boskiej: Ave Maria, Ave Regina Caelo-
rum. Całość otwiera wezwanie In nomine Pa-
tris. Kompozytor za pomocą muzyki o nieomal 
filmowej stylistyce przybliża nam ważne i trud-
ne treści teologiczne, a liczne cytaty z chorału 
gregoriańskiego utwierdzają nas w przekonaniu  
o ponadczasowości Świętej Liturgii Kościoła 
Rzymskiego i muzyki liturgicznej jako jej inte-
gralnej części.

     Wykonawcy koncertu: Chór miasta Sule-
jówek, Chór Cantate Domino, Chór Kameral-
ny Mińskiego Towarzystwa Muzycznego oraz 
Unplugged Orchestra. Przygotowanie chórów: 
Tomasz Zalewski, Irena Gulewicz, Zuzanna 
Gulewicz. Koncertem dyrygował Michał Śmi-
gielski. 

Tekst Rafał Ostrowski, fot.  Piotr Gronek

Recital 
Tomasza Beredy

Suita
Grzegorza
Duchnowskiego
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Coraz więcej 
małych 
melomanów 
 Koncerty muzyki klasycznej z cy-
klu „Szkoła ucha dla malucha” na dobre 
zagościły w repertuarze MDK przyciągając 
rzesze młodych melomanów. 
 10 grudnia podczas koncertu 
„Klawisze, guziki, pałeczki, szczotecz-
ki” artyści zabrali słuchaczy w niezwykłą 
muzyczną podróż po różnych zakątkach 
świata. I tych bliskich, i tych dalekich. Trio 
Machowska, Kopietz, Jarosiński zaprosi-
ło dzieci do wspólnej zabawy z głównymi 
bohaterami koncertu: roztańczonymi per-
kusyjnymi pałeczkami i szczoteczkami, do-
stojnymi biało-czarnymi klawiszami forte-
pianu oraz figlarnymi guzikami akordeonu, 
bandoneonu i akordiny.
 Natomiast 14 stycznia Youth War-
saw Wind Orchestra zaproponowała „Kar-
nawałową podróż z rodziną instrumentów 
dętych”. Osiem barwnych i kolorowych in-
strumentów dętych  zabrało najmłodszych 
słuchaczy w pełną humoru, noworoczną 
podróż po świecie. Nie zabrakło prezenta-
cji instrumentów dętych blaszanych i drew-
nianych. Młodzi artyści wykonali przeboje 
muzyki klasycznej i rozrywkowej. 

Szopka z zagórza
 Wraz z przeniesieniem przedsta-
wień jasełkowych poza mury świątyń, po-
jawił się zwyczaj chodzenia z szopką od 
domu do domu, nazwany „chodzeniem po 
kolędzie”. Szopka z Zagórza jest właśnie 
przykładem odrodzenia się tej tradycji. 
 Autor i wykonawca – Maciej Rudy 
– przybył do Mińska nieco wcześniej niż 

przewiduje obyczaj. Rudy, dla którego jest 
to tradycja rodzinna znana od kilku poko-
leń, przywiózł do Mińska wszystkie kukiełki 
wykonane przez jego dziadka. Tekst szopki 
pochodzący z okolic Starego Sambora pod 
Lwowem, z czasów zaborów, przechowy-
wany był w pamięci i przekazywany ust-
nie z pokolenia na pokolenie. Scenografię  
w formie murów Jerozolimy stworzył Ka-
zimierz Wiśniak, który namalował również 
kurtynę. Corocznie artysta projektuje nowe 
bilety wstępu na Szopkę, które otrzyma-
li również nasi mali widzowie. Widowisko 
bożonarodzeniowe w wykonaniu Macieja 
Rudego to kukiełkowy spektakl zawierający 
kwintesencję wydarzeń nocy sprzed 2000 
lat, opowiedzianych przy użyciu najpopu-
larniejszych kolęd i biblijnych przypowieści. 
Na małych widzach największe wrażenie 
zrobiło spotkanie króla Heroda ze Śmiercią 
i choć raczej nie pałali do niego sympa-
tią, to widok spadającej głowy okrutnego 
władcy w niektórych wzbudził litość. Star-
sze dzieci z łatwością dały się przenieść w 
świąteczny klimat i wraz z aktorem nuciły 
znane kolędy. Po odegranym misterium 
pan Maciej rozmawiał z widzami, odpowia-
dał na ich pytania, pozował do wspólnych 
zdjęć i rozdawał autografy. 
 Szopkę obejrzało ponad 300 
osób. Dziękujemy Maciejowi Rudemu za 
cudowne, niezapomniane wrażenia, które 
pozostaną z nami co najmniej do kolejnych 
świąt.

Rozbawić do łez
 Stand-upy w MDK zagościły na 
dobre. Nic dziwnego – ta komediowa forma 
artystyczna w postaci monologu przyciąga 
za każdym razem liczną publiczność. Cha-
ryzmatyczni wykonawcy z grupy Stand up 
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Cisie oraz kontakt z widzami są niewątpli-
wymi atutami tymi spotkań. 
 Na najbliższe zapraszamy 23 lu-
tego. Wystąpią Arkadiusz Jakszewicz oraz 
Tomasz Kwiatkowski. 

Dziadek 
do orzechów
 Przed świętami mała Klara prze-
nosi się w magiczną podróż. To ojciec 
chrzestny dziewczynki,  czarodziejskimi 
prezentami, wprowadza ją do krainy ba-
śni ucząc jednocześnie dobrych manier.  
A kiedy Klara bierze do rąk dziadka do 
orzechów, cały jej dziecięcy świat się zmie-
nia. Myszy, których bała się dziewczynka, 
przestają być już straszne. A dziadek do 
orzechów staje się jej obrońcą, przyjacie-
lem i zabiera ją w magiczną podróż do kra-
iny kwiatów, cukierków i lalek.
 Sceniczną świąteczna klasykę  
z nadającą jej niepowtarzalnej słodyczy 
muzyką Piotra Czajkowskiego zaprezento-
wał 17 grudnia w MDK Teatr Wariacja.

Mińszczanie 
powitali Nowy Rok
 W amfiteatrze MDK tłumy miesz-
kańców żegnały stary rok przy dźwiękach 
muzyki bałkańskiej, która zaserwował DJ 
Warsaw Balkan Madness. Były życzenia, 
tańce, fajerwerki i szampan. Wszyscy witali 
z nadzieją Nowy Rok 2018.

Taki dualizm
 Zespół FMxĐ który wystąpił  
w MDK 12 stycznia przedstawia się jako 
„wybawiciele przeciętności”. Tworzący go 
wrocławianie Filip Mizia i Kacper Mikoła-
juk umiejętnie meandrują pomiędzy róż-
nymi gatunkami muzycznymi. Koncert wy-
brzmiewał melodyjnym, soulowym rockiem 
i nie tylko. Dało się słyszeć dźwięki funk, 
hip-hop i pop.

Świąteczna Piwnica
 Magia jest słowem najlepiej opi-
sującym tradycyjny piwniczny koncert „Dla 
Miasta i Świata”. Zimowy, nastrojowy tytuł 
otula słuchacza niezwykłą, nieprzeniknioną 
tajemnicą. 
 Do czarownego, baśniowego 
świata Piwnicy pod Baranami wprowadzi-
ła rozbrzmiewająca 6 stycznia podczas 
koncertu zorganizowanego przez MDK  
w Miejskiej Szkole Artystycznej muzyka 
meandrując przez ponad 60-letnią fascy-
nującą historię krakowskiej legendy.
 Kolędy i pastorałki artystów Piw-
nicy pod Baranami powstawały każdego 



24 MIM styczeń/luty 2018www.minsk-maz.pl

KULTURA

Z IMPREZ MDK
roku podczas spotkań wigilijnych w sie-
dzibie kabaretu. Prócz kolęd tradycyjnych 
śpiewano przygotowywane co roku, nowe, 
autorskie pastorałki. Zebrało się ich tyle, 
że w końcu powstał z nich specjalny kon-
cert świąteczny, uzupełniany każdego roku  
o nowe utwory.

 Publiczność usłyszała  kolędy  
i pastorałki do muzyki Jana Kantego Paw-
luśkiewicza, Zbigniewa Preisnera, Zyg-
munta Koniecznego, Grzegorza Turnaua, 
Tamary Kalinowskiej, Leszka Wójtowicza, 
Adriana Konarskiego, Tomasza Kmiecika, 
Pawła Pierzchały napisane do słów wybit-
nych poetów.

Poeci w pałacu
 To nowy cykl spotkań z polskimi 
poetami w MDK. W styczniu spotkaliśmy 
się z twórczością Konstantego Ildefon-
sa Gałczyńskiego w interpretacji Joanny 
Szczepkowskiej. O muzyczne tło wydarze-
nia na gitarze zadbał Tomasz Bereda. 

Nasze dolce vita
 Tegoroczne Ferie w Pałacu upły-
nęły pod flagą włoską. W artystycznej po-
dróży do Italii wspomogli nas niezawodni 
wolontariusze Fundacji EBU. 

 Uczestnicy zajęć odkrywali wło-
ską sztukę „podróżując” do najpiękniej-
szych i najważniejszych miast włoskich,  
poznając dzieła najwybitniejszych artystów. 
Z pewnością pomógł w tym dzień z językiem 
włoskim, podczas którego dzieci poznały 
podstawowe zwroty języka Leonadra da 
Vinci. Ponieważ ferie przypadały na okres 
gorącego karnawału nie mogło zabraknąć 
odniesień do weneckiego karnawału. Pod-
czas zajęć powstały fantastyczne maski  
z mnóstwem piór, brokatu i zdobień,  
w których później uczestnicy tańczyli  
w rytm włoskich przebojów. Amalia Catal-
do - włoska koordynatorka zajęć, miesz-
kanka Sycylii pokazała swoją rodowitą wy-
spę poza stereotypami. Podczas włoskich 
ferii nie mogło oczywiście zabraknąć kuli-
nariów, w końcu jedzenie we Włoszech też 
jest sztuką. Najpierw dzieci wzięły udział 
w warsztatach w Pizzeri Diavola, podczas 
których poznały tajniki wyrobu tradycyjnej 
włoskiej pizzy. Natomiast w drugim tygo-
dniu zajęć  wspólnie w wolontariuszami 
EBU przygotowywały inne włoskie przy-
smaki. 
 Włoska sztuka to także teatr. 
Uczestnicy mieli niezwykłą okazję wspólnie 
z aktorami Teatru Wariacja stworzyć mini 
spektakl w oparciu o założenia komedii 
dell’arte.
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Jubileusz… 
Pod Górkę
 Towarzystwo Teatralne Pod Gór-
kę w tym roku obchodzi 25-lecie swego ist-
nienia. Z tej okazji 21 stycznia  artyści spo-
tkali się z mińską publicznością w Miejskim 
Domu Kultury.
 Monika Świtaj, Stanisław Górka 
i Wojciech Machnicki, a przy fortepianie 
Jerzy Derfel i Zbigniew Rymarz, zaprezen-
towali program złożony z trzech części. 
Pierwsza miała charakter świąteczno-pa-
storałkowy, drugą stanowiły piosenki Ma-
riana Hemara z programów Wieczny tułacz, 
Hemar mniej znany i Ten drogi Lwów. Trze-
cia część wypełniona była piosenkami do 
tekstów Wojciecha Młynarskiego z muzy-
ką Jerzego Derfla z programu Droga. Całe 
spotkanie poprowadził z właściwą sobie 
lekkością i swadą Piotr Siła, który z trupą 
związany jest od 11 lat. Nie zabrakło wspo-
mnień, żartów, anegdot i wzruszających ży-
czeń dla jubilatów. Były listy od burmistrza 
Mińska Mazowieckiego Marcina Jakubow-
skiego, wicemarszałek Senatu RP Marii 
Koc i wicemarszałka woj. dolnośląskiego 
Tadeusza Samborskiego. Odczytano rów-
nież życzenia od pani Katarzyny Łaniew-
skiej, aktorki od początku współpracującej 
z Towarzystwem Teatralnym Pod Górkę. 

Zabawki w opałach 
 Stare zabawki – robot Robi i lalka 
Basia zostały wyrzucone do piwnicy, są już 
niepotrzebne i mają być spalone w piecu. 
Od strasznego losu może ich uratować Ja-
neczka – stara pajęczyca zamieszkująca 
piwnicę… 
 Jakie konsekwencje dla środowi-
ska niesie spalanie śmieci w piecach, co to 
jest smog, jak segregować odpady, co ro-
bić z elektrośmieciami – tego wszystkiego 
dowiedzieli się młodzi widzowie podczas 
wyjątkowego spektaklu ekologicznego, 
który odbył się 28 stycznia w MDK. 

W wesołym 
miasteczku 
Osieckiej
 Dużo tam czarnych aniołów  
i Boga. Godzenia się z losem i próby z nim 
walki o odroczenie wyroku. „Jeszcze nie je-
stem gotowa”- pisała, bo do tej pory lubiła 
umierać tylko z miłości.
 Niezwykły koncert miał miejsce 
28 stycznia w MDK – „Agnieszka Osiecka –
piosenki ostatnie”. Utwory ze spektakli „Do 
dna”, „Darcie pierza”, „Wilki”, „Apetyt na 
śmierć”, „Nie żałuję”. 

 Wspaniali kompozytorzy: Ewa 
Kornecka, Przemysław Gintrowski, Zyg-
munt Konieczny, Jerzy Satanowski. Świetni 
muzycy Michał Rorat, Krzysztof Paul, Sła-
wek Koryzno, Adam Żuchowski. Spektakl 
z udziałem Marcina Januszkiewicza - lau-
reata Grand Prix tegorocznego Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Wystą-
pili Marta Honzatko, Waldemar Cudzik, 
Adam Hutyra i gościnnie Marcin Janusz-
kiewicz. Spektakl niezapomniany. Inny niż 
wszystkie. 
 „To jest mój łabędzi śpiew. Ja ni-
gdy w życiu nie myślałam, że zobaczę jakiś 
mur przed swoją głową. Każdy myśli, że 
tego muru nie ma, że nigdy nie umrze… da-
łam z siebie wszystko”. 
 I o tym co nam dała pod koniec 
życia był ten spektakl. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK



26 MIM styczeń/luty 2018www.minsk-maz.pl

	
Muzeum Ziemi Mińskiej

KULTURA

5 stycznia br. w Muzeum Ziemi Mińskiej 
odbył się wernisaż wystawy „Śladami 
marszałka Mannerheima w Polsce 1889-
1919”. 

 Carl Gustaf Emil Mannerheim 
(1867-1951)  to bohater narodu fińskiego, 
ze względu na swoje osiągnięcia w walce 
o  niepodległość często porównywany do 
marszałka Piłsudskiego. Obaj przywód-
cy spotkali się dwukrotnie w 1919 roku. 
Marszałek Mannerheim dowodził 13. Wło-
dzimierskim Pułkiem Ułanów w Nowomiń-
sku czyli obecnym Mińsku Mazowieckim. 
Mińszczanie mogą oglądać wystawę 
dzięki współpracy z polsko-fińskim mał-
żeństwem Anną i Jukka Soisalon-Soini-
nen, z którymi można było porozmawiać 
podczas wernisażu. Wystawę w Mu-
zeum Ziemi Mińskiej można zwiedzać do  
11 lutego,  a następnie do 25 lutego bę-
dzie prezentowana w Klubie Żandarmerii 
Wojskowej. Serdecznie zapraszamy.

Monika Roguska, fot. z arch. MZM

17 grudnia na Starym Rynku w Mińsku 
Mazowieckim Muzeum Ziemi Mińskiej 
zorganizowało po raz kolejny Targ Bożo-
narodzeniowy – Kupieckie Mensko. 
 
Na targu zaprezentowało się ponad 50 
wystawców regionalnych. Odwiedzający 
mogli zakupić choinki, stroiki i ozdoby 
świąteczne; wyroby spożywcze: wędliny, 
miody, ciasta, sery, nalewki, kawę, wyroby 
z karmelu; wyroby z Podhala oraz wyroby 
rękodzielnicze: biżuterię, zabawki, ręcznie 
robione mydełka, a także starocia, obrazy 
i wydawnictwa Muzeum Ziemi Mińskiej. 

Kupieckie Mensko
Podczas targu, co stało się już tradycją, 
zbierano pieniądze na wsparcie dla osób 
potrzebujących. Odbyła się  zbiórka na 
rzecz Domu Dziecka im. Matki Weroniki 
w Siennicy prowadzonego przez Siostry 
Kapucynki Najświętszego Serca Jezusa. 
Stoisko z rękodziełem miały też Stowarzy-
szenie Pomocy Dzieciom Niepełnospraw-
nym „Możesz Więcej” oraz Spółdzielnia 
Uczniowska „Grosz do grosza” z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Ignacowie.

W nastrój świąteczny wprowadził wszyst-
kich koncert kolęd w wykonaniu Izabeli 
Rosieckiej i gościnnie Weroniki Gietki przy 
akompaniamencie gitarowym Mariusza 
Roguskiego. Muzycy zapraszali wszyst-
kich do wspólnego kolędowania.

Monika Roguska, fot. z arch. MZM

Śladami marszałka Mannerheima
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Wieczór kolęd 
W piątkowy wieczór 12 stycznia odbył się w Muzeum Ziemi Mińskiej wieczór kolęd.  Zespół w składzie Zofia Noiszewska – śpiew, Tomasz 
Bereda – gitara klasyczna, Zbigniew Noiszewski – instrumenty perkusyjne, Marta Sosińska – flet poprzeczny i Tatiana Żarek – fortepian 
przedłużył przybyłym gościom nastrój świąteczny wykonując piękne kolędy, począwszy od najstarszej pastorałki z XV wieku. Na koniec 
koncertu zebrani goście włączali się do wspólnego śpiewania. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem a wśród jego uczestników 
rozlosowano publikacje muzealne. Wstęp na koncert był bezpłatny.

W dniach 06.03-22.04.2018  Muzeum 
Ziemi Mińskiej będzie prezentowało wy-
stawę „Krzysztof Sokolovski – Sztuka 
neo-sakralna”, czyli współczesne ma-
larstwo zakorzenione w tradycji ikon. 

 Dr Jerzy Antoni Pielichowski, 
prawnik i kolekcjoner, tak recenzuje twór-
czość Sokolovskiego: „Piękno, które 
emanuje ze sztuki sakralnej nie musi być 
obiektywne i oczywiste, chodzi raczej  
o tchnienie w dzieło przekazu duchowe-
go; mocy, powodującej, że obraz, rzeź-
ba, dzieło artysty staje się piękne poprzez 
prawdę, która w nie wstępuje i przybiera 
jego postać.” Ekspozycję będzie moż-
na oglądać dzięki współpracy  Muzeum  
z Bohema Nowa Sztuka – Dom Aukcyjny 
i Galeria.

MZM, fot. z arch. MZM
obraz Krzysztofa Sokolovskiego

Krzysztof 
Sokolovski– 
Sztuka 
neo-sakralna
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tradycyj-
nie jest organizatorem akcji Ferie z MOSiR 
2018, rokrocznie starając się urozmaicać 
swoją ofertę wprowadzając do niej nowe, 
ciekawe elementy. W tym roku zapropono-
waliśmy możliwość uczestnictwa w aktywno-
ściach sportowo-rekreacyjnych (po naborze) 
dopasowanych do wieku i możliwości dzieci, 
tj. łyżwy, pływanie, środy świetlicowe i wy-
cieczki. 

 Nabór do ww. aktywności odbywał 
się doga elektroniczną i zaczął się 3 stycz-
nia 2018 o godz. 12.00, a o zakwalifikowa-
niu do grupy decydowała kolejność zgłoszeń 
(otrzymaliśmy ponad 600 zgłoszeń). Ponadto  
w naszej ofercie znalazły się również zajęcia  
o charakterze otwartym, dostepne dla każde-
go, kto danego dnia pojawił się na nich, tj.: 
warsztaty „handmade” na basenie, kule zor-
bingowe, happy hours w salach zabaw. Jako 
zwieńczenie okresu feryjnego, w dniu 28 stycz-
nia przeprowadzilimy Familiadę na lodowisku. 
 Aktywnością, która w okresie feryj-
nym od lat cieszy się niesłabnącym zaintere-
sowaniem jest szkółka łyżwiarska. W tym roku 
zaproponowaliśmy dwie piętnastoosobowe 
grupy, a dzięki dofinansowaniu ze środków 
Urzędu Miasta i Ministerstwa Sportu i Turystyki 
mogliśmy utworzyć kolejne cztery, które obej-
mowały następnych 60 osób. 
 Szkółki to sześć półtoragodzinnych 
zajęć realizowanych wg następującego harmo-
nogramu:
• Łyżwy 1 – dzieci w wieku 6-7 lat 
dwa tygodnie: poniedziałki, środy i piątki  
w godz. 10.30-12.00
• Łyżwy 2 – dzieci w wieku 8-10 lat 
poniedziałki w godz. 16.30-18.00, środy  
i piątki w godz. 17.00-18.30

• Łyżwy 3 – dzieci w wieku 8-10 lat 
pierwszy tydzień: poniedziałek – piątek  
w godz. 8.30-10.00, sobota 10.30-12.00
• Łyżwy 4 - dzieci w wieku 8-10 lat 
pierwszy tydzień: poniedziałek – piątek  
w godz. 8.30-10.00, sobota 10.30-12.00
• Łyżwy 5 - dzieci w wieku 8-10 lat 
drugi tydzień: poniedziałek – piątek w godz. 
8.30-10.00, sobota 10.30-12.00
• Łyżwy 6 - dzieci w wieku 6-7 lat 
drugi tydzień: poniedziałek – piątek  
w godz. 8.30-10.00, sobota 10.30-12.00
 Spotkania to nie tylko nauka i dosko-
nalenie jazdy na łyżwach, ale również świetna 
zabawa pod okiem wykwalifikowanych instruk-
torów. Organizacja czasu wolnego na lodowi-
sku rokrocznie spotyka się z dużą aprobatą 
rodziców, którzy często wybierają właśnie tą 
formę aktywności dla swoich dzieci. 
 W ramach naszej akcji realizowa-
liśmy również szkółki pływackie, których od-
biorcami były trzy grupy dzieci w wieku 5-6 
lat (dwunastoosobowa), 7-8 lat (piętnasto-
osobowa) oraz 9-11 lat (piętnastoosobowe). 
Dzieci uczestniczyły w godzinnych zajęciach 
od poniedziałku do piątku przez okres dwóch 
tygodni. W programie znalazły się elementy 
nauki bezpiecznych zachowań nad zbiornika-
mi wodnymi, nauki i doskonalenia umiejętności 
pływackich. Nie brakowało również czasu na 
rekreację, tj. zjazdy na zjeżdżalni, gry i zabawy. 
Grupa pływanie to aktywność, która w ofercie 
MOSiR gości przez wiele lat i z pewnością jest 
początkiem przygody z pływaniem dla wielu 
pociech. 
 Kolejną atrakcją, która na pewno 
zostanie już na stałe wpisana w wakacyjne i 
feryjne zajęcia jest organizacja wycieczek. We 
wtorek 16 stycznia odbyła się pierwsza z za-
planowanych wycieczka do Warszawy w której 

uczestniczyło 32 milusińskich w wieku 5-12 lat. 
Głównym przystankiem w naszej małej wypra-
wie był Stadion Narodowy, gdzie oglądaliśmy 
wystawę klocków Lego. Dziesiątki różnych 
budowli, samochodów, postaci z różnej tema-
tyki bajkowej zachwyciło dzieci i opiekunów. 
Gwiezdne wojny, Minecraft, My Little Pony i 
inni przyjaciele ze świata bajki, sportu, filmu, a 
także okazałe repliki prawdziwych budynków 
i zabytków z całego świata, to tylko niektóre 
z niezwykle ciekawych ekspozycji. Po czter-
dziestominutowym zwiedzaniu przyszła kolej 
na długo wyczekiwaną przez dzieciaki chwilę, 
czyli możliwość zabawy w wielkim FUNPARKU 
KLOCKÓW LEGO!  Bajeczne miejsce w którym 
można było wspaniale spędzić czas, pobawić 
się lub pograć na konsoli, a także zbudować 
wszystko o czym można zamarzyć - oczy-
wiście wszystko z dostępnych tam klocków 
LEGO.   
 Kolejnym punktem programu była 
wizyta w kinie 6d. Do wyboru były dwa filmy, 
pierwszy dla młodszej publiczności, zaś drugi 
dla „starszaków”. Każdy z seansów trwał ok. 
20 minut. Po minach naszych wycieczkowi-
czów można było wnioskować, że atrakcje ki-
nowe bardzo się spodobały. Zakończyliśmy lu-
bianym przez dzieci McDonaldem i posiłkiem, 
podczas którego dzieci wymieniały wrażenia 
i opinie z wycieczki. Druga wycieczka odbyła 
się w 23 stycznia i wzięło w niej udział 30 dzie-
ci, którzy pod opieką 5 opiekunów realizowały 
wcześniej obraną trasę. Pierwszym punktem 
wycieczki było również kino 6D, gdzie dzieci 
były podzielone na dwie grupy z których pierw-
sza wybrała się w podróż kosmiczną, zaś dru-
ga nurkowała z żółwiami w przepięknym pod-
wodnym świecie. Niewątpliwie atrakcją kina są 
ruchome fotele, woda, wiatr, ogień, bańki my-
dlane i inne. Kino 6D jest zatem dla dzieci spo-

Ferie 2018 z MOSiR
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rą atrakację, zważywszy na fakt, iż większość 
z nich była w takim kinie po raz pierwszy. Po 
kinie przyszedł czas na posiłek, więc kolejny 
przystanek to ulubiona przez dzieci restau-
racja, gdzie maluchy mogły zapełnić głodne 
brzuchy i napić się ciepłej herbaty!  Wszystko 
po to, aby mieć siłę na ostatni punkt wycieczki. 
Po zmroku dotarliśmy do Królewskiego Ogro-
du Światła, gdzie uczestnicy mogli oglądać 
bajecznie kolorowe i niezwykle interesujące in-
stalacje świetlne. Byliśmy obecni również w Zi-
mowym Ogrodzie Króla, gdzie wejścia strzegły 
orły zdobiące rozświetloną pergolę. Mogliśmy 
zobaczyć także herby króla Jana III, drzewka 
pomarańczowe oraz pięknie zdobioną ramę,  
w której robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Na-
stępną atrakcją był niewątpliwie Magiczny 
Ogród Króla, a tam dzieci czuły się jak w labi-
ryncie wędrując ułożonymi ze świateł alejkami, 
podziwiały rozświetlone rośliny, tj. lilie, dmu-
chawce czy tulipany oraz zwierzęta - biedron-
kę, pszczoły czy motyle. Niestety wszystko co 
dobre szybko się kończy, nadszedł więc czas 
powrotu do domu. Około godziny 19-tej zmę-
czone, ale jakże pełne wrażeń dzieci wróciły 
szczęśliwie do domów.  Organizacja wycie-
czek to wielka przygoda uczestników, którzy 
często po raz pierwszy poznają nowe loka-
lizacje i ciekawe miejsca. Edukowanie przez 
zwiedzanie to sukces organizacyjny, który na 
stałe wpisany w ofertę MOSiR będzie dawał 
ogromną radość zainteresowanym.
 Środy świetlicowe to zajęcia, któ-
re odbywają się w sali sportowej przy ul. 
Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim. Bio-
rą w nich udział 15-osobowe grupy dzieci  
(w wieku 7-10lat), które podczas pięciogodzin-
nych warsztatów realizują wyznaczony przez 
organizatorów program. Pierwsza środa, tj. 
17.01.18 to wykonywanie na koszulkach na-
druków techniką sitodruk. Frajdą dla milusiń-
skich było niewątpliwie zamieszczenie swoich 
ulubionych bohaterów na koszulkach i torbach. 
Kolejna część dnia to kalambury, w których 
dzieci ochoczo wykazywały się kreatywnością 
i pomysłowością. Ok. godz. 13.00 sala MOSiR 
zamieniła się w teatr, gdyż najmłodsi wzięli 
udział w lekcjach teatralnych.  Ćwiczyli mimikę, 
krótkie sceny ułatwiające pokazywanie emo-
cji oraz przeróżne etiudy by pod koniec zajęć 
zaprezentować wspaniałe wystąpienie hucznie 
oklaskane gorącymi brawami! Druga środa, tj. 
24.01.18 to warsztaty robienia sushi przepro-
wadzone przez Pana Konrada Wąsika. Dzieci 
zapoznały się z tą japońska potrawą, otrzymały 
wskazówki jak prawidło przygotować je tak, by 
smakowało i wyglądało wyśmienicie! 
 Druga część zajęć to warsztaty bu-
dowania ogromnego miasta z kartonów! Ileż 
było zaangażowania pełnego śmiechu i radości 
by zmienić salę MOSiR w centrum wielkiego 
miasta! Środy świetlicowe to propozycja, któ-
rą w naszej ofercie staramy się ciągle udosko-
nalać. Szukamy dla milusińskich takich form 
zajęć, z którymi dzieci prawdopodobnie nie 
miały szans się spotkać. Proponujemy zajęcia 
oryginalne, z różnych dziedzin. To powoduje, iż 
na środy świetlicowe mamy ciągle całe rzesze 
chętnych. 
 MOSiR zaproponował również klien-
tom obiektu Aquapark Miejski z Lodowiskiem 
warsztaty świecowe oraz kule zorbingowe na 
basenie. Pierwsze z nich odbyły się 19 stycz-

nia w godz. 14.00-19.00 w holu basenowym i 
obejmowały własnoręczne wykonywanie pre-
zentów dla babci i dziadków w postaci żelo-
wych świec. Jedne niebieskie, jedne czerwo-
ne, wszystkie przepiękne i zapachowe były 
niewątpliwie pamiątką ze wspólnie spędzone-
go czasu. Kule zorbingowe to niespodzianka 
przewidziana na niedzielę 21 stycznia 2018. 
Możliwość skorzystania z tej atrakcji  przez 
odwiedzających mińską pływalnię była dobrze 
odebrana zwłaszcza przez najmłodszych, któ-
rzy mieli szansę pobawić się w niecodziennych 
okolicznościach. „Nowością” w ofercie MOSiR 
były również „happy hours” w dwóch salach 
zabaw, tj. „Wesoła Planeta” (15 i 22 stycznia) 
oraz „Cafe Bajka” (19 i 26 stycznia), które cie-
szyły się ogromną popularnością. Świadczy 
o tym imponująca liczba ponad setki dzieci 
podczas każdego spotkania. Tak ogromne 
zainteresowanie powoduje, iż z pewnością po-
wrócimy do tej formuły podczas tegorocznych 
wakacji.
 Rokrocznie zwieńczeniem okresu 
feryjnego jest organizacja Familiady na Lodo-
wisku, która w tym roku odbyła się 28 stycznia 

2018. W tegorocznej edycji wzięło udział osiem 
drużyn, które rywalizowały na czas bądź punk-
ty w 5 konkurencjach: slalom z rakietką, slalom 
z woreczkami z grochem i misiem, konkuren-
cja celnościowa, konkurencja zręcznościowa 
z użyciem słomki i cukierków oraz śmiesznie 
wyglądająca konkurencja pod nazwą „Ubierz 
Misia”. Wszystkim towarzyszył zawodnikom 
w trakcie wykonywania konkurencji uśmiech 
nie schodził z twarzy. Impreza jest przeprowa-
dzana w iście rodzinnej atmosferze. Zawod-
nicy wykazali się pełnym zaangażowaniem 
oraz profesjonalizmem przy proponowanych 
konkurencjach. Po półtoragodzinnej walce 
drużynowej zwycięzcami zawodów okazali się 
Ania Padzik z synem Rafałem, którym Dyrek-
tor MOSiR Robert Smuga wręczył dyplom oraz 
cenną nagrodę rzeczową. Pozostali zawodnicy 
również otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki. Dodatkowo, spośród uczestników 
wyróżniliśmy najmłodszego łyżwiarza - sied-
mioletnią Nikolę Świderską, która startowała w 
zawodach z mamą Anią w team-ie „Świderki”. 
Wszystkim uczestnikom familiady bardzo dzię-
kujemy za wspaniałą zabawę i przesympatycz-
ną atmosferę.

 Aquapark Miejski wraz z Lodowi-
skiem w organizacji feryjnej rozrywki rodzin  
z miasta i okolic zajmował w rankingach  
wysokie miejsce, gdyż od 13 do 28 stycznia 
odwiedziło nas 25 938 osób, spośród których 
13 121 lodowisko (bilet „wakacyjny” 4 116 
osób), zaś 12 817 basen oraz sauny (bilet „wa-
kacyjny” 2 906 osób). Dla porównania zeszło-
roczne statystyki, tj. od 11 do 26 lutego to 24 
759 odwiedzających – 10 838 lodowisko (bilet 
„wakacyjny” 3 342 osób), zaś basen oraz sauny 
13 921 (bilet „wakacyjny” 3 406 osób). Pomimo 
tak krótkiego okresu ferii wydaje się, że ofer-
ta MOSiR była różnorodna, a fakt, że skorzy-
stało z niej tyle osób utwierdza organizatorów  
w przekonaniu, że założenia programowe na 
ten czas zostały spełnione. 
 Dziękujemy wszystkim za wspólne 
chwile i do zobaczenia w wakacje!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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Wyniki pierwszych zawodów w judo w 2018 roku

Warsztaty Parkour

W dniu 28 stycznia w Lublinie odbyly  
się Otwarte Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego w Judo Juniorek młodszych 
i Juniorów młodszych.

 UKS Judo KONTRA reprezento-
wało 2 zawodniczki i 2 zawodników. Złoty 
medal w kategorii 81kg wywalczył Patryk 
Pszonka. Srebrne medale zdobyli Jagoda 
Zawadzka, 48kg i Damian Zaperty 66kg.  
IV miejsce w kategorii wagowej 63kg zdo-
była Wiktoria Zalewska.
 Zawody były pierwszym spraw-
dzianek w tym roku dyspozycji sportowej 
młodych zawodników naszego klubu.
Zawody były udane.
 

Zdzisław Wiącek
Trener Judo II klasy, III DAN

fot. z arch. UKS  Judo-Kontra

W weekend 27-28 stycznia w Miasto 
Mińsk Mazowieckim odbyła się dru-
ga edycja Warsztatów Parkour. Impre-
za przyciągnęła ponad 120 pasjonatów 
sztuki przemieszczania się, którzy mogli 
wspólnie trenować, dzielić się doświad-
czeniem oraz spędzać czas na świetnie 
przygotowanym placu do treningu. 
 
 W Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II gościliśmy osoby z wielu 
miast z całej Polski między innymi: Lublina, 
Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Białego-

stoku, Krakowa, Radomia, Olsztyna oraz 
oczywiście bardzo dużo adeptów parkour 
z naszego miasta i okolic. 
 Podczas dwóch dni uczestnicy 
mieli możliwość brania udziału w zorga-
nizowanych warsztatach prowadzonych 
przez gości specjalnych z Exeo , Exeo 
Poland oraz Joseph Henderson. Dodatko-
wo podczas warsztatów odbyła się część 
teoretyczna, którą przeprowadził Łukasz 
Rzepka. 
 Warsztaty Parkour II mogły się 
odbyć dzięki Panu Burmistrzowi Marcinowi  

Jakubowskiemu, który objął patronatem 
naszą imprezę, Miejskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji, Szkole Podstawowej  
nr 3 im. Jana Pawła II oraz Akademii  
Parkour, która była organizatorem wyda-
rzenia. Specjalnie przygotowane przeszko-
dy udostępniła firma Overkom oraz Flow-
Park.
 
Warto wspomnieć, że jest to najwięk-
sza tego typu impreza w naszym  kraju  
i jest ona organizowana właśnie w Mińsku  
Mazowieckim. 

Piotr Lichota, fot. z arch. Akademii Parkour
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Początek roku w ASW był intensywny  
z uwagi na egzaminy z Taekwon-do oraz 
zbliżające się ferie. W świąteczny week-
end (6-7 stycznia) adepci TKD ze wszyst-
kich sekcji Akademii Sztuk Walki mieli 
możliwość uczestnictwa w biwaku szko-
leniowym w Szkole Podstawowej w Sto-
jadłach. 
 Zajęcia były prowadzone 
w dwóch blokach, gdzie zawodnicy byli 
podzieleni pod względem zaawansowania. 
Trener Dawid Matwiej (VI Dan) sprawdzał 
przygotowanie praktyczne (siła, technika, 
wytrzymałość) przeprowadzając łącznie 
dla każdej z grup 6 godzin treningowych. 
Natomiast Monika Matwiej (II Dan) popro-
wadziła zajęcia z teorii i historii Taekwon-
do, które są nieodłącznymi elementami 
każdej sztuki walki. 

Odświeżona wiedza przydała się Akademi-
kom na egzaminach, które w dniach 8-10 
stycznia odbywały się we wszystkich sek-
cjach (Brzóze, Dębe Wielkie, Mińsk Mazo-
wiecki, Stara Niedziałka, Stojadła). Łącznie 
do egzaminów na stopnie uczniowskie 
w ASW przystąpiło ok. 120 osób. Należy 
zaznaczyć, że egzaminy są dobrowolne  
i nie wszyscy ćwiczący do nich podeszli. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim, którym 
udało się podwyższyć posiadane stopnie 
w Taekwon-do ITF. 
 Po egzaminacyjnym stresie przy-
szedł czas na relaks na górskich stokach. 
Pierwszy turnus zimowiska rozpoczął się 
już w piątek wieczorem (12.01.2018) i gru-
pa prawie 60 osób udała się na Słowację 
do miejscowości Rajeckie Teplice – Ku-
nerad, gdzie przez 8 dni poznawali uroki 

tamtejszych stoków. Ponadto, prawdziwy 
odpoczynek dała im wizyta na termach 
Afrodyta. 20 stycznia był dniem przeła-
mania turnusów, ponieważ już ok. godz. 
13.00 dużo większa ekipa 80 osobowa wy-
jeżdżała na zimowisko do przygranicznej 
miejscowości Milówka, gdzie zjeżdżaliśmy 
ze stoku Zwardoń. Oczywiście był również 
czas na Aquapark w Istebnej oraz wspólne 
gry i zabawy. 
 Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom oraz niezastąpionej ka-
drze: Ewie Sobieraj, Małgorzacie Matwiej, 
Rafałowi Wtulichowi, Kamilowi Majewskie-
mu, Mariuszowi Steczek oraz Monice i Da-
widowi Matwiejom. Już teraz zapraszamy 
na obozy letnie oraz na treningi Taekwon-
do ITF, Kick-Boxingu, Karate i pływania. 

Monika Matwiej, fot. z arch. ASW 

Gorący styczeń w Akademii Sztuk Walki
SPORT

W dniach  9, 16 i 17 grudnia, odbyła się II Edycja 
Turnieju Mikołajkowego w FUTSALU pod Ho-
norowym Patronatem Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcina Jakubowskiego oraz Staro-
sty Powiatu Mińskiego Antoniego Jana Tarczyń-
skiego w kategoriach wiekowych: 2011/2012, 
2010/2009 i 2008/2007.
 Zawody rozegrane zostały na hali spor-
towej ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Miń-
sku Mazowieckim dzięki uprzejmości Dyrektora 
Zespołu Szkół Pana Tomasza Płochockiego. 
 W turnieju udział wzięło 33  zespołów 
reprezentujące następujące kluby sportowe jak:
UKS 5 MIŃSK MAZOWIECKI, VICTORIA SULEJÓ-
WEK,  APN MIŃSK MAZOWIECKI, MKS WICHER 
KOBYŁKA,  POGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI, 
S.A.P MASOVIA, JUTRZENKA CEGŁÓW, UKS 112 
BIAŁOŁĘKA, NAPRZÓD SKÓRZEC, APN MIŃSK 
MAZOWIECKI, LUKS JUNIOR RZAKTA,MOS BIA-
ŁYSTOK, JUTRZENKA CEGŁÓW,POGOŃ SIE-
DLCE,AKADEMIA SPORTU MAM FUN, OLIMPIA 
ZAMBRÓW, KORONA JADÓW, PROGRES GAR-
WOLIN, UKS CHAMPIONS MIŃSK MAZOWIECKI 
oraz KS ACTIVUM SPORTS Maliszew.
 W sumie  w turnieju  zagrało blisko 320 
zawodników. Liczba bramek zdobytych wyniosła 
blisko 385.  Rozegrano ponad 100 meczy.   
 Przeprowadzono konkurs zwodów 
piłkarskich gdzie młodzi adepci najbardziej po-
pularnego sportu mogli zaprezentować swoje 
umiejętności piłkarskie, które były na bardzo wy-
sokim poziomie. 

 Każdy  adept piłki nożnej otrzymał 
pamiątkowy medal, czekoladowego Mikołaja,  
a każdy zespół został wyróżniony pamiątkowym 
pucharem oraz dyplomem za udział w turniej.  
Zespoły otrzymały również pamiątkowe zdjęcia oraz 
piłki. Dekoracji w imieniu Burmistrza Miasta Mińsk  
Mazowiecki dokonała Diana Rokicka. 
 Serdecznie podziękowania przekazuje-
my Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki, Sta-
roście Powiatu Mińskiego oraz Dyrektorowi ZSZ  
nr 2 w Mińsku Mazowieckim za nieocenioną po-
moc przy zorganizowaniu tego wydarzenia spor-
towego.

Mikołajkowy Turniej FUTSALU

Moc podziękowań również ślemy do sponsorów, 
dzięki którym mogliśmy zapewnić tak piękne  
nagrody dla uczestników imprezy: Firmie Rog-
ger Sp. z o.o., za ufundowanie piłek oraz Firmie  
Marcina Kołodziejczyka, za ufundowanie bonów 
piłkarskich. Bardzo Dziękujemy „Strefie Mińsk”  za 
patronat medialny nad imprezą.
 Podziękowania przekazujemy dla ro-
dziców naszych młodych piłkarzy, za doping  
i pomoc w organizacji tego wielkiego wydarzenia 
sportowego w życiu Naszego Klubu.

Zarząd Klubu KS ACTIVUM SPORTS, fot. z arch. klubu 
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Z PRACY RADY MIASTA

XXXVI sesja -18 grudnia 2017 r.
• Uchwała Nr XXXVI.335.2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017;

• Uchwała Nr XXXVI.336.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017 - 2026;

• Uchwała Nr XXXVI.337.2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017;

• Uchwała Nr XXXVI.338.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta; 

• Uchwała Nr XXXVI.339.2017 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na 

terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXXVI.340.2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat; 

• Uchwała Nr XXXVI.341.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026;

• Uchwała Nr XXXVI.342.2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018;

• Uchwała Nr XXXVI.343.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

• Uchwała Nr XXXVI.344.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; 

• Uchwała Nr XXXVI.345.2017 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku na 

terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXXVI.346.2017 w sprawie oświadczenia Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie projektu zmian w Kodeksie wyborczym przygoto-

wanego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości;

• Uchwała Nr XXXVI.347.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki);

• Uchwała Nr XXXVI.348.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie wprowadzenia Regulami-

nu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz zmian 

w Regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno 

– wychowawcze);

• Uchwała Nr XXXVI.349.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXXVI.350.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki 

oraz wysokości opłat za parkowanie;

• Uchwała Nr XXXVI.351.2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;

• Uchwała Nr XXXVI.352.2017 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na 2018 rok;

• Uchwała Nr XXXVI.353.2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Mińsk Mazowiecki na 2018 rok.

XXXVII sesja -12 stycznia 2018 r.
• Uchwała Nr XXXVII.354.2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018;

• Uchwała Nr XXXVII.355.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026;

• Uchwała Nr XXXVII.356.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-

nych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim na lata 2018 – 2022;

• Uchwała Nr XXXVII.357.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

XXXVIII sesja -12 lutego 2018 r.
• Uchwała Nr XXXVIII.358.2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018;

• Uchwała Nr XXXVIII.359.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2026;

• Uchwała Nr XXXVIII.360.2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXXVIII.361.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów 

samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodat-

kowej i określenia sposobu pobierania tych opłat;

• Uchwała Nr XXXVIII.362.2018 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych na tere-

nie miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXXVIII.363.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk 

Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

• Uchwała Nr XXXVIII.364.2018 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu 

rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXXVIII.365.2018 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

w Mińsku Mazowieckim na 2018 rok;

• Uchwała Nr XXXVIII.366.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mińsku Mazowieckim;

• Uchwała Nr XXXVIII.367.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego; 

• Uchwała Nr XXXVIII.368.2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przed-

szkolach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 r.;

• Uchwała Nr XXXVIII.369.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

• Uchwała Nr XXXVIII.370.2018 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osią-

gnięte wyniki sportowe.

Uchwały podjęte na sesjach Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
w dniach 18.12.2017 r., 12.01.2018 r. i 12.02.2018 r.  
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Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów w 2017 roku

Działamy dopiero rok, a już udało nam 
się zrealizować wiele projektów, które 
nie tylko ułatwiają życie seniorom, ale  
i wszystkim mieszkańcom Mińska Mazo-
wieckiego. 

 To właśnie z naszej inicjatywy ru-
szyła bezpłatna komunikacja miejska. Praw-
dą jest, że walczyliśmy o darmową komu-
nikację dla grupy wiekowej 65 +, ale dzięki 
Panu Burmistrzowi Marcinowi Jakubow-
skiemu bezpłatną komunikację otrzymali nie 
tylko wszyscy mieszkańcy naszego grodu,  
ale i ci spoza, którzy płacą u nas podatki. 
 A więc podwójny zysk dla miesz-
kańców – darmowe przejazdy i więcej 
wolnych miejsc parkingowych, gdyż wiele 
osób przesiądzie się z samochodu do miej-
skiego, bezpłatnego autobusu. 
 W ramach opieki zdrowotnej senio-
rzy (i znów nie tylko) zostali objęci badaniami  
w ramach akcji Nefrotest „Nerki nie bolą, 

boli niewiedza” oraz badaniami na WZW – 
wirusowe zapalenie wątroby. 
 Podjęliśmy także dość już za-
awansowane działania na rzecz utworzenia 
oddziału geriatrycznego w Szpitalu Powia-
towym w Mińsku Mazowieckim, a do czasu 
uruchomienia tego oddziału zatrudnienie 
lekarza ze specjalizacją z geriatrii w Przy-
chodni Rejonowej w Mińsku Mazowieckim.
Dzięki naszym staraniom zostały zmniej-
szone opłaty za pobyt w Dziennym Domu 
Pobytu „Caritas”.
 Bierzemy czynny udział we 
wszystkich akcjach i imprezach w mieście 
i nie tylko tych organizowanych przez miej-
skie ośrodki kultury np. czytaliśmy „Wese-
le” podczas Narodowego Czytania, wzięli-
śmy udział w Warszawskich Senioraliach… 
 Włączyliśmy się do obchodów  
II Mińskiego Dnia Seniora, w którym wzię-
ły udział wszystkie organizacje senioralne  
w mieście.

 Odbył się także tzw. „Festiwal 
umiejętności”, na którym oprócz wykładów 
i ćwiczeń z obsługi komputera, a także ćwi-
czeń pamięci można było pobawić się przy 
poczęstunku i DJ-u. 
 Staramy się likwidować bariery 
architektoniczne, a na trasach najczęściej 
uczęszczanych ustawiane są i będą sta-
wiane ławki, aby seniorzy (i znów nie tylko) 
mogli odpocząć. 
 Powstał „Informator seniora – 
najważniejsze kontakty w jednym miejscu”. 
Zawiera on telefony alarmowe, telefony 
urzędów, pomocy społecznej, przychodni 
lekarskich oraz telefony ośrodków kultury. 
 Aby jeszcze bardziej rozwinąć 
naszą działalność, dzielić się naszymi osią-
gnięciami, a także czerpać z doświadczeń 
innych Rad Seniorów nawiązaliśmy współ-
pracę z Radą Seniorów w Górze Kalwarii  
i innych miastach „zza miedzy”. 
 Jak na rok naszej działalności 
zrobiliśmy bardzo dużo, ale jeszcze wiele 
przed nami. Dlatego też zwracamy się do 
naszych Mińskich Seniorów, aby zgłasza-
li swoje potrzeby oraz problemy, a także 
informowali, w jaki sposób możemy im 
pomóc. Przyjmujemy w każdy drugi wto-
rek miesiąca w godzinach 11:00 – 12:00  
w Urzędzie Miasta, pokój nr 116. 

Jesteśmy dla Was Drodzy Seniorzy.

Wanda Izabella Rombel, fot. z arch. UM MM

Dzień 15 grudnia w Zespole Szkół Zawo-
dowych nr 2 im. Powstańców Warsza-
wy w Mińsku Mazowieckim był dniem 
przygotowania do nawiązania kolejnej 
współpracy ze Spółką International 
Plastik Polska z terenu Miasta Mińska 
Mazowieckiego reprezentowaną przez 
dyrektor Monikę Tkaczyk oraz Stowarzy-
szeniami ASSOCIATION WEIMAR PLUS 
z Le Vieux de Kergorlay Francja repre-
zentowanego przez Alain Henry, ABC 
WIEDZY z Warszawy reprezentowanym 
przez Beatę Henry, Stowarzyszenie 
„Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu” 
z Powiatu Mińskiego reprezentowanym 
przez Monikę Tkaczyk.
 
 Celem spotkania była wizyta 
studyjna przedstawicieli Stowarzyszeń  
i Firmy w naszej placówce. Tematem prze-
wodnim była organizacja praktyk zawodo-
wych i staży dla uczniów szkoły w przed-
siębiorstwie International Plastik Polska 
oraz w przedsiębiorstwach we Francji  
i w Niemczech w ramach działań Trójką-

ta Weimarskiego. Kolejnym tematem była 
również organizacja wymiany nauczycieli 
oraz uczniów w szkołach zawodowych w 
ramach wspólnych przedsięwzięć, zajęć i 
staży organizowanych we Francji i w Pol-
sce. W spotkaniu uczestniczyli po stro-

nie placówki Joanna Wójtowicz nauczy-
ciel, koordynator programów ERASMUS 
PLUS, wicedyrektor Jerzy Gańko, dyrek-
tor Zespołu Tomasz Płochocki. 

ZSZ nr2, fot. z arch. ZSZ nr 2

Rozwój współpracy międzynarodowej w „Mechaniku”
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1430 i 2217), § 3 ust. 1 roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifika-
cji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) i § 2 i 3 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie prze-
prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.  
(Dz. U. poz.2254) ogłasza się, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 
kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie na 
terenie województwa mazowieckiego kwalifi-
kacja wojskowa.

§ 2.   Do stawienia się do kwalifikacji wojsko-
wej w terminie, o którym mowa w § 1, wzywa 
się:
1) mężczyzn urodzonych w 1999 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, 
którzy nie posiadają określonej kategorii zdol-
ności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, 
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed za-
kończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdro-
wia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, 
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o 
zmianę kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji 
wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1994-1999, po-
siadające kwalifikacje przydatne do czynnej 
służby wojskowej, oraz kobiety pobierające 
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które 
w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na kie-
runkach psychologicznych, albo będące 
studentkami lub absolwentkami tych szkół 
lub kierunków, o których mowa w § 2 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 
2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet pod-
dawanych obowiązkowi stawienia się do kwa-
lifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły 
się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, 
jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdol-
ności do czynnej służby wojskowej.

§ 3. Kwalifikację wojskową osób, o których 
mowa w § 2, przeprowadzą powiatowe komi-
sje lekarskie:

§ 4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji woj-
skowej po raz pierwszy przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi 
miasta ) – dowód osobisty lub inny dokument 
pozwalający na ustalenie tożsamości, doku-
ment potwierdzający przyczyny niestawien-
nictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli sta-
wienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie 
określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumenta-
cję medyczną, w tym wyniki badań specjali-
stycznych, przeprowadzonych w okresie dwu-
nastu miesięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień 
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, 
bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzają-
ce poziom wykształcenia lub pobieranie nauki 
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

§ 5. Osoba, która stawała już do kwalifika-
cji wojskowej i ubiega się o zmianę katego-
rii zdolności do czynnej służby wojskowej, 
przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi 
miasta) – dowód osobisty lub inny dokument 
pozwalający na ustalenie tożsamości, doku-
ment potwierdzający przyczyny niestawien-
nictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli sta-
wienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie 
określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumenta-
cję medyczną, w tym wyniki badań specjali-
stycznych, przeprowadzonych w okresie dwu-
nastu miesięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – 
wojskowy dokument osobisty oraz dokumen-
ty potwierdzające poziom wykształcenia lub 
pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje 
zawodowe.

§ 6. 1. Osoby podlegające kwalifikacji wojsko-
wej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta), powiatową komisją le-
karską oraz wojskowym komendantem uzu-
pełnień, właściwymi ze względu na miejsce 
ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na 
pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące 
stawiają się przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta), powiatową komisją 
lekarską oraz wojskowym komendantem uzu-
pełnień, właściwymi ze względu na miejsce 
tego pobytu.
2. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, 
które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifika-
cji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły 
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 
trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się 
do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), 
właściwego ze względu na ich nowe miejsce 
pobytu stałego lub pobytu czasowego trwają-
cego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz 
(prezydent miasta) wyznacza im miejsce i ter-
min stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, 
które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej 
na danym terenie zamierzają zmienić miejsce 
pobytu stałego lub pobytu czasowego trwa-
jącego ponad trzy miesiące, stawiają się do 
kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem 
miejsca dotychczasowego pobytu. W pozo-
stałych przypadkach właściwość miejscową 
ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i 
§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

§ 7. 1. Kto wbrew obowiązkom wynikającym 
z ustawy lub przepisów wydanych na jej pod-
stawie nie stawia się do kwalifikacji wojskowej 
przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem 
miasta), przed właściwą komisją lekarską lub 
przed wojskowym komendantem uzupełnień 
w określonym terminie i miejscu albo nie 
przedstawia dokumentów, których przedsta-
wienie zostało nakazane oraz odmawia pod-
dania się badaniom lekarskim podlega grzyw-
nie albo karze ograniczenia wolności zgodnie  
z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W razie niestawienia się do kwalifikacji woj-
skowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub 
burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na 
wniosek przewodniczącego powiatowej ko-
misji lekarskiej lub wojskowego komendanta 
uzupełnień nakłada na osobę podlegającą 
kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przy-
muszenia albo zarządza przymusowe dopro-
wadzenie przez Policję do kwalifikacji woj-
skowej w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

§ 8. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednic-
twem wojskowego komendanta uzupełnień 
mogą stawić się osoby ubiegające się o zmia-
nę kategorii zdolności do czynnej służby woj-
skowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobie-
ty,   do końca roku kalendarzowego, w którym 
kończą dwadzieścia cztery lata życia, nieza-
leżnie od posiadanych kwalifikacji i wykształ-
cenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemna-
ście lat życia.

/-/ WOJEWODA MAZOWIECKI

Lp. Gmina, Miasto, Dzielnica Siedziba Komisji Czas pracy Komisji

12. Miasta: Halinów, Mińsk Ma-
zowiecki, Mrozy Sulejówek i 
Gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, 
Dobre, Jakubów, Kałuszyn, 
Latowicz, Mińsk Mazowiecki, 
Siennica, Stanisławów

ul. Mała 6
Mińsk 

Mazowiecki
7.03.–19.04.2018 r.

-WYCIĄG-OBWIESZCZENIE
WOJEWODY  MAZOWIECKIEGO

z  dnia  9  stycznia  2018 r.
o  przeprowadzeniu  kwalifikacji  wojskowej  w  2018 r.
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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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Elektroniczny nabór uczniów do I klas miejskich szkół podstawowych
Szanowny Rodzicu!
Nabór do I klasy szkoły podstawowej odbywa się poprzez system elektroniczny w terminie 
od 26 marca do 13 kwietnia 2018 r.
Wejdź na stronę WWW.MINSK-MAZ.PL zakładka: 
Rekrutacja do miejskich placówek oświatowych/Szkoły Podstawowe

Skrócony opis postępowania Rodzica
Rodzice dzieci zamieszkujących na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki 
w terminie od 26 marca do 13 kwietnia 2018 roku podejmują decyzję, wybierając jedną z 3 możliwości:

a) dziecko będzie uczęszczać do szkoły podstawowej obwodowej, gdzie ma zagwarantowane miejsce 
– Rodzic zobowiązany jest wypełnić „Zgłoszenie przyjęcia”;
b) dziecko kandyduje do szkoły (szkół) poza obwodem 
– Rodzic wypełnia „Wniosek o przyjęcie” i dziecko bierze udział 
w postępowaniu rekrutacyjnym;
c) dziecko będzie uczęszczać do szkoły poza terenem Miasta Mińsk 
Mazowiecki lub do szkoły salezjańskiej
- Rodzic zobowiązany jest poinformować osobiście 
(poza systemem) o swojej decyzji 
szkołę obwodową dziecka. 
Uwaga:
1) W przypadku braku dostępu do Internetu
- Rodzic wypełnia „Zgłoszenie przyjęcia” 
lub „Wniosek o przyjęcie” ręcznie 
- formularze dostępne od 26 marca 
w szkołach podstawowych.

Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki

/-/ Marcin Jakubowski

Skrócone zasady rekrutacji
• Do oddziałów przedszkolnych w publicznych placówkach przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Mieście Mińsk Mazowiecki. 
• O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
• Dzieci już uczęszczające do przedszkoli publicznych - w roku szkolnym 2017/2018 będą przyjmowane na podstawie 

składanych przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.
• Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci z roczników 2015, 2014, 2013, 2012.
• Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowią-
zek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat. Burmistrz 
Miasta może wskazać rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej niż wskazane we wniosku 
o przyjęcie. 

• Wszystkie dzieci mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego i, w przypadku wzięcia udziału w rekrutacji, 
będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Burmistrz Miasta może 
wskazać rodzicom inną placówkę niż wskazana we wniosku o przyjęcie. 

• Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych  prowadzona jest 
z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych w harmonogramie. 

• Nabór do Oddziału Specjalnego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 
im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim odbywać się będzie poza systemem elektronicznym.

• Przedstawione w ofertach przedszkoli i szkół podstawowych: ilość grup, ich przeznaczenie wiekowe oraz czas pracy 
oddziałów mogą ulec zmianie. 

• W przypadku braku dostępu do Internetu Rodzic wypełnia Wniosek o przyjęcie dziecka ręcznie (formularze będą dostępne  
w przedszkolach od pierwszego dnia rekrutacji).

Elektroniczny nabór dzieci do przedszkoli publicznych 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Miasto Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2018/2019

Szanowny Rodzicu!
Nabór dzieci odbywa się poprzez system elektroniczny w terminie od 1 marca do 16 marca 2018 r. 
Harmonogram rekrutacji oraz kryteria są zamieszczone na stronie WWW.MINSK-MAZ.PL w zakładce: 
Oświata/Rekrutacja do miejskich placówek oświatowych/Przedszkola Publiczne.
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Burmistrz Miasta informuje, że od 1 stycznia 2018 roku  
w Mińsku Mazowieckim nastąpiła zmiana systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie  
ich selektywnego zbierania

 Dbając o ekologię i właściwy 
stan środowiska w 2017r.  zdemon-
towanych i przekazanych do utylizacji 
zostało 3251,85 m2  tj. 42,274 Mg wy-
robów zawierających azbest, którymi 
pokryte były dachy budynków na nie-
ruchomościach położonych w Mińsku 
Mazowieckim, stanowiących własność 
osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej.
  Usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu na terenie Miasta Mińsk Ma-
zowiecki dofinansowano przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w Warszawie  
w formie dotacji w kwocie 21.559,74 zł.

Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki

/-/ Marcin Jakubowski

 Dbając o ekologię i właściwy 
stan środowiska w 2018r.  planujemy 
złożyć wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie o do-
finansowanie zadania pn. „Usuwanie 
i unieszkodliwianie azbestu z terenu 
Miasta Mińsk Mazowiecki”.
 O dofinansowanie mogą 
ubiegać się właściciele nieruchomości 
położonych w Mińsku Mazowieckim 
(osoby fizyczne), nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej.  
 W związku z powyższym wła-
ściciele nieruchomości zainteresowani 
dotacją, planujący usunięcie azbestu 
powinni złożyć wniosek o dofinanso-
wanie tego zadania. Wniosek należy 
składać w pok. nr 217 w Urzędzie Mia-
sta Mińsk Mazowiecki.  

Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki

/-/ Marcin Jakubowski
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USUWANIE 
I UNIESZKODLIWIANIE 

AZBESTU NA TERENIE MIASTA

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Przypomina się właścicielom nieruchomości położonych w Mińsku  
Mazowieckim, że w przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

np.: narodziny, zgon, zameldowanie, wymeldowanie, obowiązani są do złożenia 
- w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany - do Burmistrza Miasta 
(Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, pokój Nr 1) nowych deklaracji o wysokości  
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
              Krystyna Kulma
          Kierownik Ref. Dochodów



38 MIM styczeń/luty 2018www.minsk-maz.pl

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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