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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo,

W numerze:
TEMAT NUMERU – str. 4-5
- DZIEŃ PATRONA W MIEJSKIEJ SZKOLE 
  ARTYSTYCZNEJ

Z ŻYCIA MIASTA – str. 6-14
– Nowe mieszkania socjalne 
   przy ul. Skrzyneckiego oddane do użytku
– Rozszerzona Strefa Płatnego Parkowania
– Schemat Komunikacji Miejskiej
– Dynamiczna informacja pasażerska
– Przebudowa ul. Siennickiej
– Rozstrzygnięcie konkursu na Wielkanocną 
   Kartkę Miasta
– Szczególne urodziny
– Pierwszy mińszczanin urodzony w 2018 roku
– Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej 
   w przedszkolu
– Motocykliści z Magnetu z pucharami
– Mińsk w Mazowieckiej Unii Światłowodowej
– Kilka faktów dotyczących fi nansów 
   naszego miasta
– Targ Wielkanocny - Stragan Sendomierski

OŚWIATA – str. 15-17
– Zachowali się jak trzeba
– Spotkanie z nadzieją w SP nr 3
– „TĘCZOWA DOLINA” uwalnia książki
– Wartości w wychowaniu i nauczaniu

KULTURA – str. 18-27
– W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
– Z imprez MDK
– Muzeum Ziemi Mińskiej 

SPORT – str. 28-31
– Strefa MOSIR
– Puchar Polski TAEKWON-DO  
– Grand Prix Polski BJJ - Polska Liga Dzieci
   i Młodzieży
– III Turniej FUTSALOWY 
   o Puchar Dyrektora ZSZ nr 2

Z PRACY RADY MIASTA – str. 32
Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki w dniu 26.03.2018 r.

Na wieczną wartę odszedł „Cichy Bohater” 
– str. 33

URZĄD MIASTA INFORMUJE – str. 34

  1 kwietnia br. weszła w życie modyfi kacja tras 
i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Ich kształt jest wyni-
kiem kompromisu między fi nansowymi możliwościami miasta 
a głosami mieszkańców pojawiającymi się w trakcie blisko 
2-miesięcznych konsultacji w tym temacie. Mam nadzieję, że 
teraz będzie się Państwu jeździło miejskimi autobusami jesz-
cze wygodniej i przyjemniej. Trasy i rozkłady jazdy dostępne są 
na stronie internetowej urzędu. Polecam też pobranie aplikacji 
mobilnej z adresu www.minskmaz.kiedyprzyjedzie.pl, dzięki 
której możemy widzieć przyjazd autobusu na wybrany przysta-
nek w czasie rzeczywistym.
  Mińsk Mazowieckim jest jednym z liderów pod-
pisanego z fi rmą Orange Polska porozumienia o powołaniu 
Mazowieckiej Unii Światłowodowej. Dzięki tym działaniom 

mieszkańcy Mazowsza już niedługo zaopatrzeni zostaną w szerokopasmowy internet, który 
pozwoli na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 Przygotowujemy się do złożenia wniosku o rozszerzenie zakresu prac w pro-
jekcie dotyczącym rewitalizacji zieleni w mieście. Chcemy zagospodarować rekreacyjnie 
i „zielono” miejsce przy PM 6, gdzie wyburzeniu będą poddane dwa rozpadające się ba-
raki socjalne. W marcu mieszkańcy tych baraków oraz kilka rodzin z innych niefunkcjonal-
nych lokali przeprowadziło się na nowe osiedle socjalne przy ul. ppłk. M. Skrzyneckiego. 
Na dawnym poligonie stoją teraz 32 mieszkania przygotowane w zabudowie modułowej, 
a w przyszłości liczymy na możliwość zagospodarowania tego terenu poprzez przygotowa-
nie infrastruktury drogowej, usługowej i oświatowo-sportowej.
 24 marca w Izabelinie miały miejsce wybory nowych władz Stowarzyszenia 
Metropolia Warszawa, którego nasze miasto jest członkiem. W nowym Zarządzie powiat 
miński będzie reprezentowany przez dwie osoby: przeze mnie i wójta gminy Cegłów. Jest 
to dla mnie bardzo cenne wyróżnienie i motywacja do jeszcze cięższej pracy na rzecz po-
łączenia naszego powiatu z Warszawą na zasadzie dobrowolności i z zachowaniem suwe-
renności każdej z gmin. Mamy szansę przy tych kluczowych decyzjach, które w przyszłości 
będą dotyczyć metropolii warszawskiej, odegrania w końcu poważniejszej roli.
 W związku z pojawiającymi się nierzetelnymi i nieprawdziwymi informacjami pra-
sowymi dementuję pogłoski o rzekomo przegranym procesie sądowym z fi rmami Plesmar 
i CHM Obras e Infraestructuras, które budowały Miejską Szkołę Artystyczną. Miasto Mińsk 
Mazowiecki na pewnym etapie współpracy zakwestionowało wysokość zapłaty, jakiej 
fi rmy te oczekiwały za wykonane prace i nie dokonało płatności. Plesmar i CHM Obras 
e Infraestructuras wniosły pozew do sądu, wyceniając swoje roszczenie na kwotę 3 150 
734, 83 zł. Miasto, natomiast, zgadzało się na kwotę 525 293, 53 zł. Wyrokiem Sądu Okrę-
gowego w Lublinie z dnia 12 lutego 2018r. Plesmar i CHM Obras e Infraestructuras otrzy-
mać mają od Miasta kwotę 683 693,22 zł oraz należne odsetki. Miastu zaś (z powództwa 
wzajemnego) Plesmar i CHM Obras e Infraestructuras zapłacić mają kwotę 195 296,74 zł. 
Wyrok nie jest prawomocny. Nie będzie miał wpływu fi nansowego na realizację kolejnych 
inwestycji zaplanowanych na 2018 r. Miasto jest otwarte na pytania w tym zakresie i za-
chęcam do ofi cjalnej drogi, która zapewnia otrzymanie informacji rzetelnych i zgodnych ze 
stanem prawnym.
 Niedawno zawarłem umowę dzierżawy na 20 lat terenu przy ul. Dąbrówki, gdzie 
powstanie kompleks sportowy z krytymi kortami tenisowymi i ogólnodostępnym boiskiem. 
Tym sposobem wschodnia część miasta zyska nowoczesne miejsce do rekreacji i uprawia-
nia sportu na świeżym powietrzu. 

Burmistrz Miasta Mińsk MazowieckiBurmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin JakubowskiMarcin Jakubowski
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Uroczysty koncert w Dniu Patrona 
Miejskiej Szkoły Artystycznej 

 10 marca, w sali koncertowej 
Miejskiej Szkoły Artystycznej I stp. im. 
Konstantego Ryszarda Domagały w Miń-
sku Mazowieckim  odbył się uroczysty 
koncert z okazji Dnia Patrona. 
 Wzięły w nim udział zespoły 
szkolne oraz soliści. Nie zabrakło mu-
zycznych i tanecznych niespodzianek.  
Koncert miał charakter opowieści – balla-
dy o panu Konstantym - Patronie Szkoły. 
Program artystyczny inspirowany twór-
czością Patrona, przygotowany został 
przez osoby związane z panem Konstan-
tym. Przy małym stoliku, nakrytym koron-
kowym obrusem, z bukietem kolorowych 
kwiatów, jak z dawnych lat, z fi liżanka-
mi herbatki swe opowieści o życiu pana 
Konstantego snuł jego serdeczny przy-
jaciel Jan Maciejewski w towarzystwie 
absolwenta i przyjaciela szkoły Tomasza 
Osicy. Oprawę muzyczną oraz akompa-
niament fortepianowy przygotował syn 
pana Konstantego – poprzedni dyrektor 
MSA - Maciej Wenanty Domagała. 
 Obchody Święta Patrona rozpo-
częto piosenką  „W kalendarzu jest taki 
dzień”, po której Jan Maciejewski wyre-
cytował wiersz o Mińsku Mazowieckim 

przy akompaniamencie fortepianu W.M. 
Domagały. Nastąpiła opowieść „Ballada 
o Konstantym” opowiedziana przez Jana 
Maciejewskiego. 
 Konstanty Ryszard Domaga-
ła zmarł w otoczeniu najbliższej rodzi-
ny 20 czerwca 2012 r. w wieku 89 lat. 
Ostatnia droga, jak całe życie Konstan-
tego, była uroczystym koncertem, któ-

DZIEŃ PATRONA W MIEJSKIEJ 
SZKOLE ARTYSTYCZNEJ

rego wykonawcami byli wychowankowie 
i absolwenci szkół muzycznych, które 
założył. Rozbrzmiewała muzyka chóralna 
z dźwiękami ulubionej „Lacrimosy” z Re-
quiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
muzyka instrumentalna i doniosłe dźwię-
ki marsza żałobnego Fryderyka Chopina 
w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej 
miasta Mińsk Mazowiecki. 
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 Na zakończenie Święta Patrona 
usłyszeliśmy utwór Siergieja Rachmani-
nowa „Wokaliza”, w którym na trąbce za-
grał Wojciech Ziółkowski, przy dźwiękach 
fortepianu  Tatiany Żarek.  Odczytany 
został dorobek Patrona Szkoły i odzna-
czenia. Dyrektor MSA przypomniała zgro-
madzonym gościom, że 10 marca 2014 
r. uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiec-
ki  Konstanty Ryszard Domagała został 
ogłoszony patronem Miejskiej Szkoły 
Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazo-
wieckim. 
 Konstanty Ryszard Domagała 
był wielkim przyjacielem dzieci i młodzie-
ży, wszystkich artystów i twórców, był 
człowiekiem o wielkim sercu i kulturze 
osobistej, był oddanym społecznikiem 
i animatorem, zawsze uśmiechniętym 
wspaniały Profesorem. I takim pozostanie 
w naszej pamięci!
 Organizatorzy Święta Patrona 
dziękują wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację i przygotowanie  
uroczystości.

oprac. na podst. Natalia i Iwona Komorzyckie 
pod kierunkiem Joanny Nowik

fot. Cyprian Kucharuk, Michał Rogala
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Nowe mieszkania socjalne przy ul. Skrzyneckiego
oddane do użytku
W marcu 2018 r. przekazano nowe 
mieszkania socjalne do użytku i zasie-
dlenia przez mieszkańców.  14 marca  
Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski 
przekazał mieszkańcom klucze do no-
wopowstałych mieszkań.  
 
 W ramach inwestycji wybudo-
wano 4 zespoły budynków socjalnych 
w zabudowie kontenerowej modułowej 
z 32 lokalami mieszkalnymi. Każdy zespół 
składa się z 2 budynków wielorodzinnych,  
jedno i dwu kondygnacyjnych. Budyn-
ki ogrzewane będą z gazowej kotłowni 
kontenerowej za pomocą indywidualnych 
węzłów instalowanych w każdym z miesz-
kań. Mieszkania zostały wyposażone 
w muszlę toaletową, umywalkę i natrysk 
w łazience oraz zlew z szafką, kuchnię 
elektryczną czteropalnikową z piekarni-
kiem w kuchni, lodówkę.
 W ramach inwestycji zostały wy-
konane również  32 miejsca parkingowe, 
chodniki, drogi wewnętrzne. Ponadto te-
ren został oświetlony i ogrodzony.
 Projekt Budowlany Zespołu 
Mieszkań Socjalnych w Zabudowie Kon-
tenerowej został opracowany w 2016r. 
przez biuro ARCHVISION  Robert Jawor-
ski.
Wykonawcą robót budowlanych wyłonio-
nym w postępowaniu przetargowym jest 
CLIMAMEDIC Spółka z o.o., Spółka Ko-
mandytowa.  
 Wartość zadania wynosi ok.5, 
2 mln. Miasto pozyskało na to zadanie 
środki z Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie w wysokości ok. 1,8 mln zł. 

Agnieszka Siporska, fot. z arch. UM MM 
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Z ŻYCIA MIASTA

SPP nie jest strefą parkingu strzeżone-
go. SPP nie obejmuje swym obszarem 
parkingu płatnego przy ul. Kościuszki 2.

Stawki opłat za postój pojazdów samo-
chodowych w SPP w dni robocze w go-
dzinach od 8.30 do 16.30 w wysokości 
za:
- pierwszą pełną lub rozpoczętą godzi-
nę – 2,00 zł,
- drugą pełną lub rozpoczętą godzinę – 
2,20 zł,
- trzecią pełną lub rozpoczętą godzinę 
– 2,40 zł,
- czwartą i kolejne pełne lub rozpoczęte 
godziny – 2,00 zł.

Roczna opłata abonamentowa za 
postój pojazdu samochodowego 
w SPP dla  mieszkańców miasta Mińsk 
Mazowiecki na jeden posiadany pojazd 
w wysokości 120 zł. 

Zryczałtowana opłata parkingowa na 
okres 90 dni dla każdego kierowcy bez 
względu na miejsce zamieszkania wy-
nosi 240 zł. (1 samochód = 1 karta). 
Zaś zryczałtowana opłata parkingowa 
za okres 12 miesięcy wynosi 800 zł.

Mieszkańcom SPP wydawane są karty 
do bezpłatnego parkowania w obrębie 
strefy, w której mieszkają. 

Zerowa stawka opłat za parkowanie 
w SPP (należy wyrobić kartę SPP): 
− osoby niepełnosprawne legitymujące 
się kartą parkingową oznaczającą dany 
pojazd,
−  kierujący pojazdami z napędem elek-
trycznym oraz pojazdami hybrydowymi, 
− kierujący motocyklami, 
− mieszkańcy strefy SPP na posiadany 
jeden pojazd samochodowy, 
− pracownicy służb obsługi miasta oraz 
Straż Miejska podczas wykonywania 
obowiązków służbowych. 

Wnioski do pobrania ze strony www.
minsk-maz.pl zakładka Komunikacja 
Miejska i Strefa Płatnego Parkowa-
nia oraz w pok. 4 w Urzędzie Miasta. 
Składanie wniosków i wydawanie kart 
w pok. 4 w Urzędzie Miasta. Informacje 
pod nr. tel. 25 759 53 68.

Dane do przelewu:
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
67 9226 0005 0024 4185 2000 0020 

tytułem: opłata ryczałtowa za postój, 
imię i nazwisko, nr rej. samochodu.

Płatność gotówką w kasie Urzędu 
Miasta (poniedziałek, wtorek, czwartek 
8.00 – 15.00, środa 8.00 – 16.00, 
piątek 8.00 – 14.00).

Opłaty za postój pobierane są poprzez 
zakup biletów w parkometrach (gotów-
ką lub kartą)  lub za pomocą aplikacji 
mobilnych, np. SkyCash, Pango. Płacąc 
aplikacja mobilną, płacisz za rzeczywi-
sty czas postoju.

red., grafi ka  z arch. UM MM 

Rozszerzona Strefa Płatnego Parkowania
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Schemat Komunikacji Miejskiej
Uwaga!  1 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie modyfi kacja tras i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Jednocześnie zachęcamy 
do pobrania ze strony minskmaz.kiedyprzyjedzie.pl aplikacji na smartfony, która pokazuje godziny przyjazdów autobusów 
w czasie rzeczywistym. Nowe rozkłady są dostępne na www.minsk-maz.pl.
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Z ŻYCIA MIASTA

Dynamiczna informacja pasażerska
Z przyjemnością informujemy o wdrożeniu w Mińsku Mazo-
wieckim systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dzia-
łającego w oparciu o serwis internetowy kiedyPrzyjedzie.pl. 
Dzięki niemu nasi pasażerowie uzyskali dostęp do rzeczywi-
stych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku komu-
nikacji miejskiej.

Z serwisu można obecnie korzystać na kilka sposobów:
- odwiedzając stronę internetową minskmaz.kiedyprzyjedzie.pl. 
W oknie wyszukiwania należy wpisać nazwę żądanego przystanku, 
jego numer lub też po powiększeniu obszaru mapy wskazać inte-
resujący nas przystanek. Godziny odjazdów są dostępne po wci-
śnięciu przycisku „pokaż odjazdy”. Ikonka widniejąca w kolumnie 
„odjazd” oznacza, że mamy do czynienia z prognozą, uwzględnia-
jącą opóźnienia związane z aktualną sytuacją drogową i związane 
z nią opóźnienia. Uaktualnianie prezentowanych prognoz przy-
jazdów autobusów dla wybranego przystanku odbywa się au-
tomatycznie co 15 sekund. W drugiej z zakładek można znaleźć 
teoretyczny rozkład jazdy w rozbiciu na tabliczki przystankowe na 
dowolnie wybrany dzień;
- korzystając z mobilnej wersji strony, z uproszczonym interfejsem, 
ułatwiającej dostęp do serwisu przy pomocy telefonów komórko-
wych oraz innych urządzeń przenośnych (wersja mobilna uruchamia 
się domyślnie po otwarciu strony w telefonie). Użytkownik serwisu 
po wybraniu przycisku „Znajdź przystanek” zostaje przekierowa-
ny do strony zawierającej panel wyszukiwarki oraz listę wybranych 
przystanków. Po wprowadzeniu nazwy lub numeru przystanku uka-
zuje się tabela prognoz odjazdów;
- instalując na telefonie aplikacje mobilne, dostępne dla telefonów 
komórkowych z systemem operacyjnym Android:
(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.kiedyprzyje-
dzie.mobile.TravellerDroid) 
lub Windows Phone: (https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/
kiedyprzyjedzie/9nblggh6c3k0) 

 Wdrożenie systemu ułatwi pracę także urzędnikom mińskiego magistratu, którzy od teraz posiadają wiedzę o bieżącym położeniu 
wszystkich autobusów wraz z informacją o odchyleniu w stosunku do rozkładu jazdy. Dane o realizowanych kursach pozwolą na jeszcze 
lepsze dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb mieszkańców i znacznie poprawią punktualność.

Informujemy, iż od 3 kwietnia 2018 r. 
rozpoczynają się prace budowlane 
związane z przebudową drogi woje-
wódzkiej nr 802  - ul. Siennickiej w Miń-
sku Mazowieckim. W związku z powyż-
szym zostanie wprowadzona czasowa 
organizacja ruchu oraz wyznaczone zo-
staną objazdy, pojawią się utrudnienia 
związane z dostępem do tej drogi.

 Z ruchu zostanie wyłączony 
i zamknięty odcinek ul. Siennickiej od 
ul. Warszawskiej do ul. 1 PLM Warszawa 
i Józefa Mireckiego z możliwością do-
jazdu dla mieszkańców oraz pojazdów 
budowy.
 Skrzyżowanie ul. Siennickiej 
i 1 PLM Warszawy, Józefa Mireckiego 
będzie przejezdne.
 Na odcinku ul. Siennickiej po-
między ul. Szpitalną, Bolesława Lima-
nowskiego i 1 PLM Warszawa, Józefa 
Mireckiego będzie wprowadzony ruchu 
jednokierunkowy z kierunkiem od torów 
kolejowych w stronę centrum miasta. 
Całkowite zamknięcie tego odcinka pla-
nowane jest w okresie wakacji.

 Wykonawcą przebudowy dro-
gi wojewódzkiej jest PBDiM Sp. z o.o. 
z Mińska Mazowieckiego, ul. Kolejowa 
28. Inwestorem robót w imieniu Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego jest 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie, ul. Mazowiecka 14. Termin 
zakończenia prac planowany jest w bie-
żącym roku.

Szczegóły na www.minsk-maz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej, fot. z arch. UM MM

Przebudowa ul. Siennickiej
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3 miejsce – Mateusz Ptasiński – kl. VIa 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika

Wyróżnienia:
Julia Dworecka – kl. VIId Szkoła Podsta-
wowa nr 3 im. Jana Pawła II
Mikołaj Jarzyna – kl. VII Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 
Natalia Góras – kl. VIIc Szkoła Podstawo-
wa nr 5 im. Józefa Wybickiego
Nikola Paczkowska – kl. VIa Szkoła Pod-
stawowa nr 4 im. Powstańców Stycznio-
wych
Zuzanna Giers – kl. IVf Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. Mikołaja Kopernika

 red., fot. z arch. UM MM 

20 marca w Auli im. Wenantego Macieja 
Domagały w Miejskiej Szkole Artystycz-
nej I stopnia odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu na Wielkanocną Kartkę Mia-
sta Mińsk Mazowiecki i wręczenie na-
gród. 

Laureatem został Krystian Drzazga, 
uczeń klasy IIb Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1. 

Pozostali nagrodzeni:
Kategoria kl. I – III
1 miejsce – Zuzanna Kurdziel - kl. IIIa 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka 
Sienkiewicza
2 miejsce – Jan Jackiewicz – kl. IIIa Pu-
bliczna Salezjańska Szkoła Podstawowa 
3 miejsce – Zuzanna Malinowska – kl. 
Ib Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka 
Sienkiewicza

Wyróżnienia:
Emila Przyborowska – kl. Id Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Jakub Tomasiuk – kl. Ia Szkoła Podsta-
wowa nr 4 im. Powstańców Stycznio-
wych
Karina Śliwińska – kl. IIIb Szkoła Podsta-
wowa nr 5 im. Józefa Wybickiego
Natalia Sobol – kl. II Publiczna Salezjań-
ska Szkoła Podstawowa
Sandra Zawadka – kl. IIId Szkoła Podsta-
wowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza 

Kategoria k. IV – VII
1 miejsce – Amelia Jackiewicz – kl. IVa 
Publiczna Salezjańska Szkoła 
Podstawowa
2 miejsce – Julia Laudy – kl. VIb Szko-
ła Podstawowa nr 4 im. Powstańców 
Styczniowych

Rozstrzygnięcie konkursu na Wielkanocną Kartkę 
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Z ŻYCIA MIASTA

Wśród słuchaczy Mińskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku jest 30 os. grupa 
80- latków a Pan Piotr to już   90 latek.
 8 marca dla nich właśnie zorga-
nizowaliśmy  SZCZEGÓLNE  URODZI-
NY, które zaszczycili  włodarze powiatu, 
miasta i gminy Mińsk Mazowiecki.
 Były fi lmowe chwile  wspomnień 
z życia Jubilatów, ofi cjalne życzenia skła-
dane przez dostojnych gości i okoliczno-
ściowe gratulacje.

W czasie  przerwy na słodki poczęstunek 
Panowie: A.J. Tarczyński, M. Jakubowski 
i  J.A. Piechoski obdarowali symbolicz-
nym kwiatkiem i słodkościami wszystkie 
Panie uczestniczące w spotkaniu, jako 
że był to właśnie Dzień Kobiet.
 Po przerwie czas umilili nam 
wolontariusze Fundacji EBU: Amalia Ca-
taldo z Włoch i Antonio Rivera z Hiszpa-
nii, prezentując zdolności iluzjonistyczne. 

Szczególne urodziny

„Narodziny dziecka zawsze wzrusza-
ją i są wielkim wydarzeniem dla całej 
rodziny. Chwila ta tym bardziej zapada 
w pamięć, jeśli maleństwo przychodzi 
na świat jako pierwsze w danym roku.” 
– napisał Burmistrz Marcin Jakubowski 
w liście gratulacyjnym dla państwa Iwo-
ny i Tomasza Rudnickich, którym na 
świat przyszedł syn Aleksander – pierw-
szy mińszczanin urodzony w 2018 roku.
 Z tej okazji w piątek, 16 marca, 
burmistrz Marcin Jakubowski zaprosił 
nowego mieszkańca i jego rodziców do 
Urzędu Miasta, gdzie wręczył prezenty, 
wśród których znalazł się m.in. bon po-
darunkowy o wartości 300 zł ufundowa-
ny przez panią Hannę Golec właścicielkę 
Specjalistycznego Sklepu Dziecięcego 
TIK-TAK oraz bon podarunkowy o war-
tości 200 zł ufundowany przez państwa 
Annę i Andrzeja Świderskich właścicieli 
sklepu z zabawkami Toy Planet Mińsk 
Mazowiecki.
 Szczęśliwym rodzicom gratulu-
jemy, a małemu Aleksandrowi życzymy 
beztroskiego i zdrowego dzieciństwa 
oraz wiele miłości i radosnych dni.

 Spotkanie było dla Jubilatów 
miłym zaskoczeniem i wzruszającym 
przeżyciem.
 Wszystkim innym dostojnym 
Jubilatom w naszym mieście przekazuje-
my najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
radości i  życzliwości  każdego dnia.
                                                                           

Zarząd Stowarzyszenia                                                                                           
„Radość Trzeciego Wieku”

Pierwszy mińszczanin urodzony w 2018 roku

red., fot. z arch. UM MM 
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Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej 
w składzie Jerzy Gryz i Dariusz Gą-
sior w dniach 5 – 16 marca 2018 roku 

przeprowadził kontrolę w Urzędzie Mia-
sta Mińsk Mazowiecki i Przedszkolu 
Miejskim nr 5 w Mińsku Mazowieckim 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w przedszkolu
w zakresie realizacji inwestycji budowy 
budynku Przedszkola Miejskiego nr 5. 
 
 Nowy budynek przedszkola wy-
konano w technologii modułowej - jest 
budynkiem w pełni ekologicznym, funk-
cjonalnym, przestronnym i bezpiecznym. 
Zaprojektowany został, aby przez okna 
i stożkowy świetlik wpadało dużo na-
turalnego światła. Do dyspozycji dzieci 
jest 6 przestronnych sal plus dodatkowa 
sala wielofunkcyjna, z możliwością połą-
czenia z sąsiadującą salą poprzez ścia-
nę mobilną. W każdej sali jest łazienka 
i pomieszczenie na leżaki. Duża, wspólna 
dla wszystkich grup szatnia jest usytu-
owana przy wejściu głównym. Dużą zale-
tą nowego przedszkola jest nowoczesna 
kuchnia wyposażona w najwyższej klasy 
sprzęt kuchenny pozwalający przygoto-
wywać posiłki na miejscu.
 Integralną częścią przedszko-
la stanowi zielony plac zabaw z trawia-
stą nawierzchnią i nowymi zabawkami 
wkomponowany w naturalne ukształ-
towanie terenu i pozostający w zgodzie 
z przyrodą.
 W porównaniu z poprzednim 
budynkiem powierzchnia wzrosła z 850 
m2 do 1039 m2. Przedszkole zyskało do-
datkową salę dydaktyczną, co pozwoliło 
na objęcie opieką i wychowaniem o jed-
ną grupę dzieci więcej. Obecnie w przed-
szkolu jest sześć grup dzieci po 25 osób 
(razem 150 osób).
 Komisja Rewizyjna nie przed-
stawia wniosków pokontrolnych. 

oprac. fot. Jerzy Gryz

3 lutego 2018 r. w siedzibie Automobil-
klubu Polski  w Warszawie odbyło się 
uroczyste Zakończenie Sezonu’2017  
w Sportach Motorowych, Turystyce, 
Pojazdach Zabytkowych i Bezpieczeń-
stwie Ruchu Drogowego Zarządu Okrę-
gowego PZM w Warszawie. 
 
 W spotkaniu udział wzięli za-
wodnicy, działacze, prezesi Automobilklu-
bów i Klubów sfederowanych w Okręgu 
Warszawskim PZM, członkowie Zarządu 
Okręgowego PZM w Warszawie, Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej PZM w Warszawie 
i Okręgowych Komisji Statutowych PZM 
w Warszawie. Wśród zaproszonych nie 
zabrakło motocyklistów z mińskiego Klu-
bu Dawnych Motocykli MAGNET. Puchary 
wręczane przez Przewodniczącego Okrę-
gowej Komisji Pojazdów Zabytkowych Ka-
mila Pawłowskiego odebrali w konkurencji 
motocykli zabytkowych: Maciej Cichocki 
za 3 miejsce w klasie PRE1955 i Adam 
Marczuk za 3 miejsce w klasie POST1955. 
Puchar i tytuł II Wicemistrza Okręgu War-
szawskiego PZM’2017 dla Klubu Dawnych 

Motocykli MAGNET odebrał Wiceprezes 
Klubu Piotr Wojdyga.

Piotr Wojdyga , fot. z arch. KDM MAGNET

Motocykliści z Magnetu z pucharami
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Mińsk w Mazowieckiej Unii Światłowodowej

Z ŻYCIA MIASTA

Zapewnienie szerokopasmowego in-
ternetu mieszkańcom Mazowsza, likwi-
dacja „białych plam” w województwie 
oraz rozwój społeczeństwa informacyj-
nego to cele stawiane przed Mazowiec-
ką Unią Światłowodową. 

 Porozumienie powołujące Unię 
podpisano 15 marca w siedzibie Oran-
ge Polska S.A. w Warszawie pomiędzy 
Orange Polska a miastem Mińsk Mazo-
wiecki i gminami Podkowa Leśna, Nie-
poręt i Piaseczno. Już pierwszego dnia 
do Unii przystąpiło 16 gmin, które dzięki 
temu będą uczestniczyć w ustalaniu  za-
łożeń projektu inwestycyjnego, aby wy-
budowana sieć najlepiej odpowiadała na 
potrzeby mieszkańców, fi rm i jednostek 
publicznych. Ze strony miasta Mińsk Ma-
zowiecki sygnatariuszem Porozumienia  
był burmistrz Marcin Jakubowski.
Orange Polska przygotowuje się do re-
alizacji inwestycji współfi nansowanych 

Kilka faktów dotyczących fi nansów naszego miasta

ze środków  Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (POPC). Dzięki temu 
światłowód dotrze do ponad 86 tys. go-

spodarstw domowych i 540 szkół w 103 
mazowieckich gminach.

oprac. na podst. Orange Polska, fot. z arch. UM MM

1. Zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niższe niż w ponad 1000 innych gmin w Polsce 
(III kwartał 2017 r.).

2. Jesteśmy liderem w naszym regionie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym pieniędzy płynących z Unii 
Europejskiej. 

3. Na inwestycje w 2018 r. wydamy ponad 14 mln zł. 
4. Tegoroczny budżet, podobnie jak ten 4 lata temu, przygotowuje miasto do nowej kadencji samorządu. W dużej 

części spłacamy zadłużenie, otwierając większe możliwości fi nansowe na przyszłość. 
5. Przez 8 ostatnich lat dochody miasta podwoiły się i nadal systematycznie rosną. Z nieco ponad 90 mln zł 

w 2010 r. do niemal 180 mln zł w 2018 r.
6. Wydatki na administrację w naszym mieście są jednymi z niższych w kraju, zaś w przeliczeniu na mieszkańca naj-

niższe w powiecie mińskim. Jesteśmy w pierwszej 100 na około 900 miast w Polsce z najmniejszymi wydatkami 
na administrację (ok. 120. miejsce na 2500 gmin).

7. Od wielu lat miasto zamiast zaciągać kredyty emituje obligacje komunalne. Są one tańsze i bardziej elastyczne. 
Najczęściej przeznaczamy je na spłatę wcześniejszych zobowiązań, co jest najprostszą formą fi nansowania de-
fi cytu miasta.

red., fot. qmphotostudio
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Targ Wielkanocny - Stragan Sendomierski
Tradycyjnie w Niedzielę Palmową i han-
dlową, 25 marca Muzeum Ziemi Miń-
skiej zorganizowało cieszący się dużym 
powodzeniem  Targ Wielkanocny „Stra-
gan Sendomierski”. 

 Już po raz drugi targ odbył się 
na Starym Rynku, a nie jak w latach ubie-
głych na Placu Kilińskiego. Zmiana spo-
wodowana jest tym, że ilość wystawców 
z roku na rok się zwiększa.
 Słoneczna, wiosenna pogoda 
przyciągnęła mieszkańców miasta i oko-
lic do skorzystania z oferty rękodzielni-
ków i sprzedawców, których w tym roku 
było około 50. Na wielkanocnych sto-
iskach można było zakupić wędliny, sery, 
produkty pszczelarskie, ciasta, wyroby z 
karmelu, wielkanocne stroiki i dekoracje, 
ozdobne pisanki czy rękodzieła miejsco-
wych artystów - biżuterię, zabawki szyte 
i robione na szydełku, ręcznie malowane 
koszulki, wyroby decoupage.
 Podczas targu, co stało się już 
tradycją, zbierano pieniądze na wsparcie 
dla osób potrzebujących. Stoisko z ręko-
dziełem miały Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz 
więcej”, Spółdzielnia Uczniowska „Grosz 
do grosza” z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Ignacowie oraz siostry z parafi i rzym-
skokatolickiej Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Piękne ozdoby świątecz-
ne sprzedawano również na rzecz Filipa 
Bala, dwulatka, który potrzebuje pie-
niędzy na operację serca, a na stoisku 
muzealnym zbierano datki dla Domu 
Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy 
prowadzonego przez Siostry Kapucynki 
Najświętszego Serca Jezusa.

MZM, fot. z arch. muzeum
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OŚWIATA

Zachowali się jak trzeba

Wspólnota Szkół Salezjańskich w Mińsku 
Mazowieckim już po raz trzeci w szczególny 
sposób postanowiła uczcić Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przygotowa-
ne uroczystości swoją obecnością zaszczy-
ciło wielu znamienitych gości , a wśród nich 
naoczni świadkowie, a zarazem uczestnicy 
zdarzeń tych tragicznych dla historii Polski dni 
- kombatanci, walczący w pierwszej i wspo-
minanej tego dnia, drugiej konspiracji.

Dziś idę walczyć, mamo...
Wojna to czas, do którego można przygotować 
się pod względem militarnym, logistycznym, 
jednak gdy przychodzi, nie sposób jej zaak-
ceptować. Wspominani 1 marca „Żołnierze 
Wyklęci” pomimo kapitulacji głównego agreso-
ra II wojny światowej - III Rzeszy i względnego 
pokoju, postanowili sprzeciwić się skrytemu 
okupantowi przejmującemu władzę polityczną i 
wojskową w powojennej Polsce. Symbolami ty-
sięcy Niezłomnych stali się: rotmistrz Witold Pi-
lecki, mjr Zygmunt Szendzielarz ps.”Łupaszka” 
oraz młoda sanitariuszka Danuta Siedzikówna 
ps. “Inka” - skazana na śmierć w przeddzień 
18. urodzin. To właśnie jej poświęcone zostały 
kamień pamięci i tablica , przy których z woj-
skową asystą honorową kwiaty złożyły delega-
cje kombatantów, młodzieży, władz samorzą-
dowych ,służb mundurowych , szkół oraz wielu 
instytucji i stowarzyszeń. Ks. kapelan płk Adam 
Prus poprowadził modlitwę w intencji poległych 
i pomordowanych a podniosłego charakteru 
dopełniła obecność pocztów sztandarowych 
wojska ,policji , organizacji kombatanckich 
placówek oświatowych.. Apelowi pamięci prze-
wodniczył ppłk Jacek Bąk – szef sztabu 23 BLT 
w Mińsku, który odczytał okolicznościowy list 
Ministra Obrony Narodowej. Pierwszą część 
uroczystości zakończyło odegranie przez woj-
skowego hejnalistę sygnału „Śpij kolego”.

Drugą część rozpoczął montaż słowno-mu-
zyczny. Słowa piosenki “Dziś idę walczyć, 
mamo” uświadomiły młodszej części widowni 
powagę wyboru, przed jakim stanęli nasi ró-
wieśnicy ponad 70 lat temu. Do uczestników 
i organizatorów prezydent Andrzej Duda skie-
rował specjalny list. Głowa państwa nawiązała 
do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy od-
zyskania niepodległości i dumnie wskazała na 
możliwość uczczenia prawdziwych bohaterów 
w wolnym kraju, który nie boi się prawdy i nie 
wstydzi się własnej historii. Korespondencyjnie 
swoimi przemyśleniami podzieliła się z nami 
również pani Danuta Ciesielska - siostrzenica 
Inki. Przypomniała postać oraz dokonania Da-

nuty Siedzikówny. Wyraziła słowa podzięko-
wania za kultywowanie pamięci o bohaterskiej 
sanitariuszce. Szkolnym obchodom towarzyszy 
w tym roku specjalna wystawa IPN-u “Oddziały 
Łupaszki”. W imieniu tej instytucji głos zabrał dr 
Dariusz Gałaszewski - naczelnik Oddziałowe-
go Biura Edukacji Narodowej. W wygłoszonej 
prelekcji scharakteryzował sytuację żołnierzy 
AK, którzy po 1945r. zdecydowali nie ujawniać 
się, ale dalej walczyć przeciwko okupantowi 
radzieckiemu. Często stawali do walki z Pola-
kami, żołnierzami Armii Ludowej. Prelegent za-
chęcił również do odwiedzenia nowo powsta-
łego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL. Umiejscowione zostało ono 
w budynku aresztu śledczego przy ul. Rako-
wieckiej w Warszawie. Więziono tam m.in rtm. 
Witolda Pileckiego. Jego słowa: “ Oświęcim, 
przy nich to była igraszka” mówią o bezlito-
snym charakterze praktyk stosowanych przez 
komunistów.

Tylko w polu biały krzyż...
Polska kultura odzwierciedla nastroje i dzieje 
naszego narodu. Wiele w niej pięknych utwo-
rów o bohaterstwie, miłości do ojczyzny . Żyjąc 
w wolnym kraju, mamy konstytucyjnie zagwa-
rantowaną wolność słowa.W czasach PRL za 
pomocą cenzury możliwa była pełna kontrola 
treści artystycznych. Na szczęście nie wszyscy 
ulegli. Tacy artyści jak Zbigniew Herbert, nie ba-
cząc na cenzora, wykorzystując tradycję języka 
ezopowego, przemycali zakazane treści. Czer-
piąc właśnie z tego dziedzictwa literackiego, 
młodzi artyści z założonych przy Szkołach Sale-
zjańskich w Mińsku zespołów wokalno – instru-

mentalnych Kreska i Mała Kreska przedstawili 
impresję muzyczną pt. “Biały Krzyż”. Występ 
wzbudził u wszystkich poczucie zadumy, do-
starczył wielu wzruszeń oraz utwierdził w prze-
konaniu o słuszności wychowania młodzieży 
w duchu wartości narodowych i pamięci o bo-
haterach , poświęcających życie za ojczyznę. 
Tę myśl podchwycił i rozwinął w wystąpieniu 
starosta miński pan Antoni Jan Tarczyński. 
Po nim zabrał głos Jerzy Widejko - najmłod-
szy żołnierz wileńskiej AK. Jako dziewięcioletni 
chłopiec został przyjęty w szeregi III Brygady 
Wileńskiej. Pomimo dziecięcego wieku i po-
stury pełnił ważne funkcje zwiadowcze. Teraz, 
będąc na emeryturze, odwiedza polskie szkoły 
na terenie naszego kraju i poza jego granicami, 
by przekazać prawdziwą historię następnym 
pokoleniom. W imieniu mińskich kombatan-
tów głos zabrał p. Józef Orliński reprezentują-
cy oddział Światowego Związku Żołnierzy AK. 
Przedstawiciele Powiatowej rady Kombatantów 
p. Józef Jedynak i p. Marian Kroszczyński wrę-
czyli ks. dyrektorowi Ryszardowi Woźniakowi 
pamiątkowy wizerunek Matki Boskiej Hallerow-
skiej. List do zebranych skierował także p. Jan 
Fedirko ,członek zarządu Fundacji “Niepodle-
głość”, która stawia sobie za cel zachowanie 
dla przyszłych pokoleń dziedzictwa polskiej 
historii. Do tego dziedzictwa nawiązał w swoim 
wystąpieniu p. płk pilot Piotr Iwaszko, Dowódca 
Garnizonu Mińsk Mazowiecki. W przejmujących 
słowach mówił o współczesnych żołnierzach 
jako kontynuatorach i spadkobiercach misji 
Niezłomnych , którzy poświęcili własne ży-
cie po to, by Polska była wolna i niepodległa. 
Na zakończenie  Dyrektor Szkół Salezjańskich 
w Mińsku Mazowieckim ks. Ryszard Woźniak 
zachęcił ,aby w tym szczególnym roku Stulecia 
Odzyskania Niepodległości odkrywać dla siebie 
wspaniałych Bohaterów Niepodległej .

Pamięć będzie żywa...
Postawienie akcentu na polityką historyczną 
i wychowanie w duchu wartości patriotycznych 
przynosi zamierzone efekty. Świadomość mło-
dzieży wzrasta a lekcje historii naprawdę nie 
mają prawa być nudne. Nic jednak nie prze-
wyższy bezpośredniego kontaktu ze świadkami 
historii. Podczas tegorocznego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” mogliśmy zetknąć się z 
piękną prawdą i świadectwem Niezłomnych, 
które wywołują refl eksję i łzy wzruszenia . „To 
co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeplata 
w sercu i pamięci. Dla tych, którzy odeszli, dla 
tych, co zostają. Wszystko splata się w jedną 
narodową pamięć. Ona przeszłości i przyszłości 
sięga” ( A. Oppman)

 Karol Rogala,  fot. Przemysław Piątkowski
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Na zaproszenie Forum Dialogu i dzięki 
pomysłowi organizacyjnemu nauczy-
cielki historii Ewy Borkowskiej 7 marca 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana 
Pawła II gościł George J. Elbaum, oca-
lały z holocaustu. I nie była to lekcja tra-
gizmu, tylko spotkanie z nadzieją.

 George J. Elbaum urodził się w 
1938 roku w Warszawie. Jako dziecko, 
dzięki sprytowi, pracowitości i inteligen-
cji swojej matki, przeżył wojnę, ukrywając 
się u polskich rodzin. Z dwunastooso-
bowej rodziny Elbaumów wojna zabrała 

wszystkich poza George’m i jego matką. 
Udało im się uciec z warszawskiego get-
ta tuż przed powstaniem i jego likwida-
cją, przetrwali powstanie warszawskie 
i zniszczenie stolicy. Życie zagwaranto-
wały im przefarbowane włosy matki, jej 
pracowitość i przechowywanie żydow-
skiego chłopca przez kilka polskich ro-
dzin.

– Zastanówcie się i odpowiedzcie w swo-
ich sercach, czy zdecydowalibyście się 
przechować żydowskie dziecko, wiedząc, 
że może wam za to grozić śmierć? – pytał 

młodzież zebraną na spotkaniu George 
Elbaum. 
 Jego opowieści, pełne tragizmu 
i niebywałego ludzkiego szczęścia, tłu-
maczyła z angielskiego na polski Maria 
Piekarska z Forum Dialogu. Bohatero-
wi towarzyszyła w spotkaniu jego żona 
– Mimi, dzięki której w ogóle zaczął po 
60 latach milczenia – mówić o swoich 
przeżyciach związanych z holocaustem 
i antysemityzmem. W 2010 roku wydał 
swoje wspomnienia wojenne w książce 
„Bez wczoraj, bez jutra”, przetłumaczo-
nej w ubiegłym roku na język polski dzię-
ki staraniom Forum Dialogu. Od pięciu 
lat przyjeżdża do Polski, by spotykać się 
z młodymi ludźmi i nieustannie powta-
rzać: „nigdy więcej”. 
– Zawsze warto być za czymś, a nie prze-
ciwko czemuś. Warto umieć opowiedzieć 
się po stronie dobra, sprawiedliwości, 
tolerancji – mówił do młodych słuchaczy.
 Uczniowie słuchali w skupieniu, 
oglądali zdjęcia wojenne i powojenne, 
wysłuchali też przejmujących fragmen-
tów książki. Spotkanie bardzo się mło-
dych odbiorcom podobało, a po jego za-
kończeniu oblegali jeszcze gościa przez 
ponad godzinę, by uzyskać autograf, 
chwilę porozmawiać. Bo jak na koniec 
powiedział dyrektor, Grzegorz Wyszo-
grodzki:
– Mieliśmy zaszczyt i niesamowitą okazję 
rozmowy ze świadkiem i uczestnikiem hi-
storii. I wierzę, że takie spotkania mogą 
zmieniać świat.

Izabela Saganowska
fot. z arch. SP nr 3

Jedną z propozycji popularyzacji czy-
telnictwa w ostatnich czasach stała się 
akcja bookcrossingowa. Sam pomysł 
zrodził się w Stanach Zjednoczonych w   
2001 r. i swoim zasięgiem obiegł cały 
świat. 
 
 Do Polski trafi ł w 2003 r. Głów-
ną ideą Bookcrossingu jest celowe prze-
kazywanie książek lub zostawianie ich w 
specjalnie wyznaczonych do tego miej-
scach, aby znalazca mógł je przeczytać 
i przekazać dalej. Zapewne wielu z nas 
posiada w swoich domowych zbiorach 
książki, które od dawna stoją zapomnia-
ne na półkach zbierając jedynie kurz. Za-
miast trzymać je w kącie lepiej podzielić 
się nimi z innymi, którzy chętnie do nich 
sięgną. 
 Do takiej właśnie akcji utworze-
nia „ruchomej biblioteki” od marca br. 
przyłączyło się Przedszkole Miejskie nr 5 
„Tęczowa Dolina”. Akcja „Uwolnij książ-
kę”  jest adresowana do wszystkich, któ-
rzy lubią czytać i chcą się dzielić książka-
mi. 

 Cała inicjatywa cieszy się du-
żym zainteresowaniem. Zarówno Ro-
dzice wraz z dziećmi jak i pracownicy 
przedszkola na specjalnie oznaczonym 
regale stojącym w holu gromadzą książki 
oraz przekazują dalej, dając tym samym 
szansę innym na jej przeczytanie. A jak 
wiadomo książka, która leży jest martwa, 
życia nabiera dopiero wtedy, gdy jest 
czytana!  
 Wśród lektur można znaleźć 
treści zarówno dla najmłodszych jak i 
starszych czytelników. Każda książka 
opatrzona jest specjalnym logo promu-
jącym akcję i „uwalniana”. Ta wolność 
pozwala im bardzo szybko trafi ć w ręce 
innych czytelników czego dowodem są 
opustoszałe półki !

 Tak więc działając w myśl idei 
Uwolnij książkę i czytaj, czytaj, czytaj... !

Joanna Barańska - nauczycielka przedszkola, 
fot. z arch. przedszkola nr 5

„TĘCZOWA DOLINA” uwalnia książki!

Spotkanie z nadzieją w SP nr 3
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 W dniu 27 lutego br.  w Bibliote-
ce Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim 
odbyła się konferencja naukowa „Wartości 
w wychowaniu i nauczaniu”, zorganizowa-
na przez Poradnię Psychologiczno-Peda-
gogiczną w Mińsku Mazowieckim, Biblio-
tekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej 
w Siedlcach fi lię w Mińsku Mazowieckim 
i przeze mnie. Uczestników powitały: dy-
rektor Poradni Edyta Ludwiniak i kierownik 
Biblioteki Anna Popławska oraz pracow-
nicy placówek. Gościem specjalnym był 
Mirosław Krusiewicz, Dyrektor Departa-
mentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie. Pracownicy Biblioteki przy-
gotowali wystawę publikacji, bibliografi ę 
i nowości książkowe „o wartościach”. 
W konferencji udział wzięło trzech prele-
gentów ze świata nauki.  

 Profesor Andrzej Tyszka, socjo-
log kultury, w swoim wykładzie pt. „War-
tości i etos nauczyciela” opowiedział 
o „wartościach” jako kategorii poję-
ciowej i ich roli w rozumieniu kultury. 
Zaznaczył różnice pomiędzy potocznym 
a aksjologicznym rozumieniem tego, czym 
są „wartości”. Głowna różnica polega na 
tym, że wartość, to, co jest wartościo-
we, rozumie się zwykle jako to, co „do-
bre”. Aksjologowie natomiast prócz war-
tości dodatnich, pozytywnych uznają też 
przeciwne do nich anty-wartości. W ten 
sposób głównym problemem aksjologicz-
nym staje się bilans walki Dobra ze Złem 
i wybór miedzy nimi w życiu jednostek 
i w życiu społecznym.
 – Jedną z naczelnych kategorii ak-
sjologicznych jest etos. – wyjaśniał profesor 
Tyszka. – W defi nicji czytamy, że „jest to 
realizowany i obowiązujący w danej grupie 
społecznej zbiór zasad, wzorów i ideałów 
jasno określony i przestrzegany, choć nie 
skodyfi kowany w postaci katalogu norm.” 
Etos mówi, co należy do obowiązków i po-
winności ludzi przyzwoitych, a czego im ro-
bić nie wolno. Etos nauczycielski to jedna 
z odmian etosu obywatelskiego. Jest to etos 
służby społecznej i odpowiedzialności za do-
bro wspólne. Etos ten reprezentowało wiele 
wybitnych, wzorcowych postaci w zawodzie 
i środowisku nauczycielskim. 
 – W ostatniej części konferen-
cji zostały przedstawione sylwetki mał-
żeństwa Janiny i Józefa Sylwestrowiczów 
z Mińska Mazowieckiego, którzy są z pew-
nością postaciami etosowymi, zarówno jako 
obywatele, jak i nauczyciele. – dodał później 
profesor Tyszka.

 Dr Joanna Kubicka z Instytutu 
Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskie-
go wygłosiła referat pt. „Budowanie relacji 
w działaniach oświatowych - wczoraj i dziś”. 
Odwołała się do korzeni historycznych pe-
dagogiki od przełomu XIX/XX w. po czasy II 
RP i pokazała, że wszelkie inicjatywy, które 
opowiadają o społecznym zaangażowa-
niu inteligencji w gruncie rzeczy są wciąż 
aktualne i mogą być ważnym źródłem in-
spiracji dla nas. Przywołując nazwiska He-
leny Radlińskiej, Stanisława Michalskiego, 
Ignacego Solarza, wymieniła podstawowe 
postulaty ich działalności w okresie mię-
dzywojennym, ważne także współcześnie. 
Po pierwsze, bycie nauczycielem jest nie 
tylko zawodem – to rodzaj pasji i powoła-
nia, poczucia misji. Po drugie, celem edu-
kacji jest pełne uczestnictwo wszystkich 
członków społeczeństwa w społeczeństwie 
obywatelskim. Po trzecie, potrzebne jest 
pełne upodmiotowienie uczestników zajęć, 
a także partnerstwo na linii wychowanek 
– wychowawca, czyli uczeń – nauczy-
ciel, a także strategia dialogu i samorządu. 
Po czwarte, placówka oświatowa po-
winna regularnie współpracować ze 
środowiskiem lokalnym. Dr Kubicka 
zwróciła także uwagę na społeczną dewa-
luację słowa społecznik, które obecne było 
w tradycji wolnej Polski przed II wojną świa-
tową. Skłania to do zastanowienia, czy i jak 
mamy współcześnie odbudowywać wartość 
zaangażowania społecznego. 
 Jako ostatnia przedstawiłam ilu-
strowaną zdjęciami prezentację pt. „Uczenie 
wartości przez przykłady, tradycje i działa-
nia”. Punktem wyjścia była opowieść o trwa-
jącym 7 lat procesie przygotowania stałej 
wystawy „Jak żyli nauczyciele w II Rzeczy-

pospolitej?”, której jestem organizatorem 
wspólnie z Muzeum Ziemi Mińskiej. Ekspo-
zycja ta skupiona jest wokół kompletnego 
wnętrza mieszkania i działań małżeństwa 
nauczycieli Janiny i Józefa Sylwestrowiczów 
w I połowie XX w. Z tej indywidualnej per-
spektywy pokazane są naczelne warto-
ści, którym nauczyciele w tym okresie 
służyli. Ich przypomnienie i zanurzenie 
w świecie tradycji może mieć istotne twór-
cze znaczenie w procesach współczesnej 
edukacji. 
 Następnie opowiedziałam o przy-
kładach warsztatów i projektów, podczas 
których młodzież poszukuje trwałych, po-
nadczasowych wartości i wzorów pozna-
jąc świat swoich przodków, angażując się 
w proces uczenia oraz zdobywając umiejęt-
ności potrzebne do tworzenia nowoczesnego 
społeczeństwa.  Wskazałam na rolę wystawy 
jako punktu odniesienia do tego, „jak to było 
naprawdę”, naturalnego miejsca twórczych 
warsztatów dla uczniów oraz źródła inspiracji 
mogącego ułatwiać wymianę doświadczeń 
między nauczycielami w formie spotkań, 
konferencji, publikacji. Pokazałam przykład 
ilustrujący prostą zasadę wykorzystania 
w swoich działaniach tych wartościowych 
wzorów i źródeł, które są najbliżej nas. Doty-
czy to zarówno wystawy, jak i tradycji, które 
w naturalny sposób mogą, ale nie zawsze są 
przekazywane z pokolenia na pokolenie w 
rodzinie, szkole oraz najbliższym otoczeniu 
dzieci i młodzieży. 
 W kolejnym numerze MIM-u na te-
mat konferencji naukowych wypowiedzą się 
nauczyciele.

Maria L. Ekiel-Jeżewska, fot. z arch. prywatnego
IPPT PAN

Wartości w wychowaniu i nauczaniu
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Żeby nie było śladów
Cezary Łazarewicz, laureat nagrody Nike 
2017 za reportaż „Żeby nie było śladów. 
Sprawa Grzegorza Przemyka” spotkał 
się z Czytelnikami w środę, 31 stycznia.
Dziennikarz w swojej książce szczegóło-
wo opisał historię Grzegorza Przemyka 
– od zatrzymania na Placu Zamkowym 
po wydarzenia, które nastąpiły później. 
W swoją opowieść wplótł historie jego 
rodziców – poetki Barbary Sadowskiej 
i ojca Leopolda, przyjaciół, świadków 
jego pobicia czy sanitariuszy, niesłusznie 
oskarżanych o zabójstwo.
 Podczas spotkania w Bibliote-
ce opowiadał o historii powstania książ-
ki, trudnych rozmowach ze świadkami 
i uczestnikami wydarzeń, o wstrząsają-
cym  dla niego przedzieraniu się przez 
akta IPN.
 Wzruszającym momentem spo-
tkania było wystąpienie Mai Komorow-
skiej, wybitnej aktorki, przyjaciółki Barba-

ry Sadowskiej, która przeczytała wiersze 
Grzegorza Przemyka oraz fragmenty 
książki. Po spotkaniu był czas na podpi-
sywanie książek i rozmowy z autorem.

Wieczór z winylem 
3 lutego Gralnia zaprosiła wielbicieli 
i kolekcjonerów winyli na spotkanie z DJ 
Burnem Reynoldsem, czyli Bartoszem 
Jankowskim - kompozytorem, kolekcjo-
nerem płyt, poszukiwaczem zaginionych 
pereł. Grywał w Rosji, Francji, Izraelu, 
Wiedniu, Londynie, Birmingham oraz na 
Litwie, a jego muzyczne sety otwierały 
wiele festiwali fi lmowych i teatralnych, 
m.in. dwie edycje Planet Doc Review, 
Warszawskie Spotkania Teatralne, Festi-
wal Filmów Fabularnych w Gdyni.
 Między innymi dzięki niemu, 
jako członkowi kolektywu didżejskiego 
Soul Service, doszło do ukazania się 
zbierającej pozytywne recenzje na całym 
świecie serii wydawniczej „Polish Funk”, 

prezentującej mało znane utwory z archi-
wów polskiej fonografi i.
 Przy dźwiękach ulubionych płyt 
toczyła się rozmowa o historii ciekawych 
okładek płytowych, o kolekcjonerskich 
perełkach, o jakości dawnych i dzisiej-
szych winyli. Mogliśmy podziwiać także 
wybrane okładki kolekcji DJ’a. A wieczo-
rem bawiliśmy się w klubie Sanatorium 
podczas prowadzonej przez  DJ’a Rey-
noldsa Boogie Night 3! 

Premiera Rocznika Mińsko-
mazowieckiego 2017
Sztandarowa publikacja Towarzystwa 
Przyjaciół Mińska Mazowieckiego uka-
zała się  już po raz 25. Z tej okazji zor-
ganizowano specjalne premierowe spo-
tkanie  bibliotece. Gościem specjalnym 
premiery był ksiądz Mirosław Mikulski, 
który jest bohaterem jednego z artykułów 
w roczniku. Są to osobiste wspomnie-
nia z licznych spotkań Jerzego Gańko 
z „Szefem”. Znany mińszczanom kapłan, 
sportowiec i wychowawca w 2017 roku 
obchodził jubileusz 55 lat kapłaństwa, 
a w ostatnich latach ukazały się dwie jego 
książki: „Być księdzem...” i „Sakramenty 
święte...”. Spotkanie zgromadziło wielu 
jego wychowanków, parafi an i przyjaciół. 
Nie obyło się bez wzruszeń, autografów 
i wspólnych fotografi i. 

Filiżanka, której nie ma…
Każdy z nas chciałby wreszcie znaleźć 
czas, usiąść i ze zdjęć i domowych pa-
miątek spisać rodzinną historię, od-
tworzyć losy swoich przodków. Cezary 
Harasimowicz wybrał się w taką podróż, 
a my zaprosiliśmy naszych Czytelników 
na spotkanie z pisarzem i scenarzystą  
(między innymi fi lmów Ekstradycja III, 
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300 mil do nieba, Żyć nie umierać) i pro-
mocję jego książki „Saga czyli fi liżanka, 
której nie ma”. Przy wspólnej herbacie 
i pączkach (Tłusty Czwartek zobowią-
zuje!) wspominaliśmy  dziadka pisa-
rza - Adama Królikiewicza, szwoleżera, 
wybitnego jeźdźca, który w latach mię-
dzywojennych zdobywał medale w re-
prezentacji naszego kraju. A także losy 
matki autora, Krystyny Królikiewicz, 
pięknej aktorki i łączniczki AK w czasie 
II wojny światowej.

Przy bocznych drogach
Do zbaczania z utartych szlaków i wy-
deptywania własnych ścieżek zachęcał 
we wtorek, 20 lutego Adam Robiński, 
dziennikarz i autor książki „Hajstry. Kra-
jobraz bocznych dróg”. Hajstra to bo-
cian czarny żyjący na uboczu, z dala od 

ludzkich siedzib. Dziś trudno go spotkać, 
choć jak twierdzi Adam Robiński, nie jest 
to niemożliwe.  Podobnie jak noc na Pu-
styni Błędowskiej (polskiej Saharze), ark-
tyczne doznania na Pulwach na Mazow-
szu  czy żegluga po dzikiej Wiśle.  Autor 
namawiał nas do unikania turystycznych 
szlaków i pójścia tam, gdzie poczujemy 
dreszczyk emocji globtrotera.

Babcia Józefi na bajkę Wam 
przeczyta
Chyba już nikogo nie trzeba przekony-
wać jak wspaniałe skutki dla naszych 
dzieci ma słuchanie opowieści.  Dzięki 
akcji Cała Polska czyta dzieciom, wiemy, 
że 20 minut czytania dziennie to łatwiej-
sza nauka czytania w szkole, ale też czas 
na bycie razem z dzieckiem, wspólne te-
maty do rozmów, przeżywanie przygód, 
odkrywanie pasji... 

Zapraszamy przedszkolaki na spotkania 
z tajemniczą Babcią Józefi ną, która bę-
dzie im czytała bajki.
 Babcia Józefi na zabierze dzieci 
w świat baśni i przygód. Grupy zorgani-
zowane prosimy o kontakt z Oddziałem 
dla Dzieci: 25 740 50 87
 W Oddziale dla Dzieci spotyka-
my się także z najmłodszymi Czytelnikami 
podczas cotygodniowych „Książkowych 
wtorków”. Poprzez zabawę zachęcamy 
maluchy i ich opiekunów do sięgania po 
wspaniałe książki dla dzieci.
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1863 Pamiętamy! - Wystawa 
o Powstaniu Styczniowym

Wystawa została przygotowana ze zbio-
rów mińskiego kolekcjonera, pasjona-
ta historii regionalnej i sztuki, Mariusza 
Dzienio pod Honorowym Patronatem 
Burmistrza Marcina Jakubowskiego.
 Na wystawie mozna było 
obejrzeć wyjątkowe eksponaty, do-
tyczące także lokalnych wydarzeń. 
Oryginalne wydawnictwa z okresu 
Powstania Styczniowego, m.in. pary-
skie „L’Illustration” i „Le monde illu-
stré”, pocztówki, zdjęcia - np. unikato-
wa fotografi a 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 zabrakło także 
oryginalnej broni powstańczej odnalezio-
nej na strychach u mieszkańców nasze-
go powiatu.
 O ekspozycji opowiadał właści-
ciel zbiorów, Mariusz Dzienio. Wystawa 
czynna była od 29 stycznia do 9 marca 
w godzinach pracy Biblioteki.

Patriotyczna lekcja biblio-
teczna dla dzieci
Czym jest ojczyzna? Kto to jest Polak? 
Co to znaczy niepodległość? Kim był 
Ziuk? Jakie mamy symbole narodowe? 
Co wydarzyło się 100 lat temu?
Na te i wiele innych pytań znajdziecie od-

powiedzi w Oddziale dla Dzieci podczas 
bibliotecznej lekcji patriotycznej.  
Zapisy: 25 740 50 87

Galeria Małego Księcia przed-
stawia: Flora i Fauna
Dziecięca otwartość na świat jest czymś 
urzekającym dlatego zapraszamy na 
przegląd twórczości dziecięcej w naszej 
Galerii Małego Księcia. 
 Wystawa Flora i Fauna powstała 
z inicjatywy Pracowni działań twórczych 
DO GÓRY NOGAMI oraz  Szkoły Plastycz-
nej ArtKIDDO Krzysztofa Rusieckiego.
 Prezentujemy ponad 90 prac: 
szkiców, map myśli, kolaży, malarstwa 
plakatowego i akrylowego. To efekt do-
świadczeń i wyobraźni małych artystów, 

którzy przez pół roku spotykali się na 
zajęciach w różnych pracowniach ar-
tystycznych na terenie naszego miasta 
- Mińska Mazowieckiego. Prace będzie 
można oglądać do  31 marca w godzi-
nach 10.00-18.00, a w soboty do 15.00. 
Szkoły mogą zgłaszać się do pracowni 
DO GÓRY NOGAMI na specjalne lekcje: 
ewa@dogorynogami.org

MBP, fot. z arch. biblioteki

Zapowiedzi:
18 kwietnia, godz. 14.30 – Kinoteka dla Nie-
widomych;
20-21 kwietnia – Fantastyczna Biblioteka, 
spotkanie z mińszczanką Sarą Wojciechow-
ską, autorką książki „Dziecko Salem” oraz gry 
i konkursy organizowane przez Mińską Gildię 
Fantastyki.
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Złota rybka

Przed stu wiekami, gdzieś nad wielkim 
morzem... W małej chatce na skraju lasu, 
żył Jakub wraz ze swą żoną Laurą. Byli 
biedni, ale bardzo szczęśliwi. Jakub ło-
wił ryby, a czasem przynosił Laurze małe 
bursztyny znalezione nad brzegiem morza. 
Żona w podzięce przędła nici i dziergała 
ciepłe swetry oraz skarpety, które ogrze-
wały zmarznięte stopy Jakuba podczas 
morskich wypraw. I nie byłoby w tym nic 
dziwnego gdyby nie złowiona pewnego 
razu złota rybka. 
 Tak rozpoczyna się jedna z naj-
bardziej znanych baśni, na której wycho-
wało się wiele pokoleń. Baśń, która uczy 
pokory i szacunku do otaczającego nas 

świata. Podczas spektaklu 4 lutego w MDK 
dzieci wspólnie z rybakiem przemierzały 
błękitne morze próbując dokonać właści-
wych wyborów.

Koncert z uśmiechem 
Jak sama nazwa wskazuje, koncert Orkie-
stry Symfoników Bydgoskich im. Johanna 
Straussa 10 lutego zapewnił dużo rozrywki 
i śmiechu. Soliści, Marcela Wierzbicka oraz 
Dominik Opaliński, zaprezentowali nie tyl-
ko swój kunszt wokalny, ale wykazali się 
również dużym poczuciem humoru, którym 
z łatwością zarazili publiczność. Prowa-
dząca koncert, Emilia Czekała, również nie 
skąpiła dowcipów, a członkowie orkiestry 
pokazywali, w którym momencie „zatikta-
kać” czy też szybko wstać, by publiczność 
mogła za nimi powtarzać.

Program obfi tował w wiele znanych me-
lodii, choćby „Arię Pericoli”, znaną rów-
nież jako „Aria ze śmiechem”, czy słynne, 
dowcipne „Gdybym był bogaczem”. Soliści 
wiedzieli jak wymiauczeć wszelkie emocje, 
a orkiestra uczyła słuchaczy swoich kocich 
sztuczek. 

Dźwiękowe rozmowy 
Wiolonczeli i fortepianu 

W niedzielny poranek 11 lutego, przy cie-
płej herbacie i ciasteczkach, spotykały się 
dwie piękne panie. Dawno się nie widziały 
i mają sobie wiele do opowiedzenia. Żad-
na z nich jednak nie potrzebowała słów 
do przekazania historii, uczuć i nastrojów. 

Wystarczyły im instrumenty z krainy muzyki 
- wiolonczela oraz fortepian, ponieważ spo-
tkanie odbyło się w ramach Szkoły ucha dla 
malucha, a instrumentami zaopiekowały się 
Anna Wróbel i Małgorzata Marczyk.

Piątka na piątkę
 O niezwykłej popularności utwo-
rów Anny German na Białorusi mogliśmy 
się niejednokrotnie przekonać. Potwierdze-
niem tego faktu jest zespół Piątka z Mińska, 
który 15 lutego koncertował w MDK. 
 Powstała w 2017 roku grupa jest 
laureatem Festiwalu Piosenki im. Anny 
German Eurydyka. Po tym sukcesie ze-
spół otrzymał liczne zaproszenia z Polski. 
W repertuarze Piątki znajdują się nie tylko 
piosenki Anny German, ale także utwory na 
pograniczu popu, jazzu oraz piosenek lu-
dowych. 
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Przeboje ze słonecznej 
Italii
Niezwykła muzyczna podróż do słonecznej 
Italii z rodowitym Włochem Andrea  Latta-
rim przyciągnęła 13 lutego do MDK liczną 
publiczność. Miłośnicy rytmów w stylu 
italo disco nie mogli czuć się zawiedzeni. 
Andrea przypomniał największe włoskie 
przeboje muzyki rozrywkowej. 

Wyrazić emocje
Fenomen fl amenco polega na tym, że na-
wet, jeśli nie wszystko w nim rozumiesz, to 
go odczujesz. Bo fl amenco wyraża przede 
wszystkim uczucia, emocje. I one zawsze 
są prawdziwe.
 Przekonali się o tym uczestnicy 
warsztatów i koncertu zorganizowanych 
przez MDK 24 i 25 lutego. Ich gwiazdą byłą 
Bogumiła Delimata „La Bogusha” - tan-
cerka fl amenco i malarka, od kilkunastu 
lat mieszkająca i tworząca w Granadzie, w 
Hiszpanii. W 2003 r. założyła zespół Łaćho 
Drom, od 2009 r. występuje jako La Bogu-
sha y su grupo współpracując z artystami z 
Andaluzji.
 Ważnym elementem działalno-
ści Bogumiły Delimaty warsztaty łączące 
wątki integracyjne (poznawanie się, nawią-
zywanie współpracy pomiędzy osobami 
pochodzącymi z różnych środowisk) oraz 
stricte edukacyjne (rozwijanie i poszerzenie 
umiejętności tanecznych profesjonalnych 
tancerek romskich o elementy tańca fl a-
menco). 
 Podczas fi nałowego koncertu 
wieńczącego dwudniowe warsztaty La 
Bogusha zaprezentowała tańce i pieśni 
polskich Cyganów, które przefi ltrowała 
przez pryzmat doświadczeń zdobytych we 
fl amenco. 
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Książe Montparnasse’u 
w MDK
14 marca w galerii MDK otwarta została 
wystawa Kisling, poświęcona jednemu z 
najciekawszych artystów XX wieku, który 
w dużym stopniu ukształtował legendę bo-
hemy XIV dzielnicy Paryża i nazywany jest 
niekiedy „Księciem Montparnasse’u”.
Niezwykła osobowość Kislinga pełna rado-
ści życia i radości tworzenia przyniosła mu 
szerokie uznanie. Malował portrety, martwe 
natury i pejzaże, które można zobaczyć na 
wystawie. Całość ekspozycji jest uzupeł-
niona materiałem fotografi cznym oraz ka-
talogami wystaw artysty.
 Wystawa czynna będzie do 14 
kwietnia 2018 r.

Komedia na całego
Kolejne spotkanie ze Stand up Cisie po-
prowadził duet Robert Sztygowski oraz 
Łukasz Kowalski. Tym razem na satyryczne 
spotkanie zaproszeni zostali dwaj urodziwi 
i brodaci dżentelmeni Arkadiusz „Jaksa” 
Jakszewicz oraz Tomasz Kwiatkowski. 
Osobiste i zdecydowanie krytyczne wobec 
siebie i otaczającej rzeczywistości teksty 
stały się wizytówką komików. 
 Ogromne zainteresowanie, jakim 
cieszy się ten rodzaj satyry gwarantuje czę-
ste wizyty komików na mińskiej scenie.   

Agnieszak Boruta, fot. z arch. MDK
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Wojciech Młynarski jest autorem wspaniałych, ponadczasowych piose-
nek. Niektóre z nich w ironiczny sposób opisywały otaczającą nas rze-
czywistość i nadal zachowały swoją aktualność.

MDK oddając hołd wielkiemu mistrzowi, którego od roku nie ma już wśród 
nas zaprosił na cykl niezwykłych wydarzeń. Zaczęło się w piątek 9 marca 
koncertem Młynarski plays Młynarski feat. Gaba Kulka. Następnego dnia 
spotkanie z Agatą Młynarską poprzedziło świetny fi lm „Młynarski. Piosen-
ka fi nałowa”. W niedzielne popołudnie w cyklu Poeci w Pałacu - Wojciech 
Młynarski, teksty artysty czytali Aleksandra Popławska oraz Sebastian 
Gontarz. Weekend zakończyła wieczorna projekcja recitalu Wojciecha 
Młynarskiego „Czterdziecha”

Weekend z mistrzem

15 LAT DGZZ
 
1 lutego na scenie Miejskiego Domu kultury Daniel Gałązka z Zespołem 
świętowali 15 – lecie działalności artystycznej.
  Zespół DGZZ powstał w 2002 roku i jest kontynuacją solowej 
działalności Daniela Gałązki - laureata wielu konkursów piosenki poetyc-
kiej. W listopadzie 2009 roku ukazała się debiutancka, koncertowa płyta 
zespołu pt. „Dotykam dachów”,  a w 2012 płyta studyjna pt. „Odległości”. 
W trakcie dotychczasowej  działalności  zespół zagrał kilkaset  imprez ple-
nerowych, koncertów w klubach i w domach kultury. W roku 2013 DGZZ 
zagrał między innymi na Przystanku Woodstock, na festiwalu „Dwa Brze-
gi” w Kazimierzu Dolnym.
 Muzycy prezentują utwory rozbudowane w sferze improwizacji, 
często szukają nowych brzmień, dlatego też muzyka DGZZ wymyka się 
kategorii poezji śpiewanej. Twórczość zespołu jest w pełni autorska. Auto-
rem słów jest Piotr Brymas, kompozytorem - Daniel Gałązka,  za aranżacje 
odpowiedzialny jest cały zespół. /źródło: http://www.dgzz.isak.pl/
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Muzeum Ziemi Mińskiej
KULTURA

KOLEKCJONERSKA PORCELANA

SIUDZIŃSKI NIEZNANY

6 lutego odbył się wernisaż wystawy „Kawa czy herbata?” , na której prezentowana była stara i nowa porcelana ze zbiorów Lecha 
Dmochowskiego. Ekspozycję można było oglądać do 28 lutego.

W ramach cyklu „Mińscy artyści” Muzeum prezentowało w dniach 13.02-04.03.2018 wystawę zatytułowaną „Siudziński Niezna-
ny”. Jacek Siudziński to malarz, urodzony w 1957 roku mińszczanin, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tym 
razem zwiedzający mogli obejrzeć jego kompozycji malowane na drewnie. Siudziński to jeden z bardziej znanych mińskich mala-
rzy, poza Polską jego prace wystawiane były w Galerii Ars Polonia w Dusseldorfi e, Art Cologne w Kolonii, Walter Bischoff Gallery 
w Chicago oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Paryżu.
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KULTURA

SZTUKA NEOSAKRALNA

6 marca w Muzeum Ziemi Mińskiej odbył się wernisaż wystawy „Sztuka Neosakralna” Krzysztofa Sokolovskiego, dla którego 
ikona była istotnym źródłem inspiracji. 
 Sam artysta tak mówi o swojej twórczości: „Sztukę neosakralną rozpocząłem od badania kompozycji ikon. Nie chodziło 
mi o minimalizację lub zwykłe uproszczenie form kanonicznych , lecz o znalezienie i wydobycie form i układów nieprzedstawiają-
cych, mających na celu pokazanie budowy świata ikony. Pozwoliło mi to na sklasyfi kowanie pewnych obrazów niefi guratywnych 
jako sakralnych.”
 Ewa Kiedio, redaktor w Wydawnictwie „Więź” tak pisze o artyście: „Twórczość Krzysztofa Sokolovskiego, krocząca 
ścieżkami abstrakcji geometrycznej, choć znajduje swoje miejsce w zupełnie innym obszarze, nie niesie ze sobą gestu burzy-
cielskiego, nie odcina się od tradycji. Jest raczej staraniem o jej kontynuowanie w sposób odpowiadający swoim czasom, widać 
w tym także pragnienie uniwersalizacji, porozumienia ponad wyznaniami”
 Wernisaż uświetnił koncert chóru „Widymo” z Sanoka prezentujący muzykę folkową. Licznie przybyli goście spędzili 
naprawdę niezapomniany wieczór, byli pod dużym wrażenie  prac artysty, ale i ciekawego występu muzycznego. Wystawa będzie 
prezentowana w Muzeum Ziemi Mińskiej do 22 kwietnia br. Ekspozycję można oglądać dzięki współpracy Muzeum z Bohema 
Nowa Sztuka – Dom  Aukcyjny i Galeria w Warszawie. 

oprac. Monika Roguska, fot. z arch. MZM
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Zielone biegi przełajowe

 - 

Przychodzi marzec, przychodzi wiosna, przy-
chodzi czas na zielone biegi przełajowe…. 

25 marca przy Stadionie Miejskim przy 
ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim 
odbyło się Powitanie Wiosny. 

 Impreza z tradycjami, która rok-
rocznie ma niezwykle rodzinny charakter, 
zachęciła do udziału 237 zawodników, 
którzy rywalizowali w następujących ka-
tegoriach: 
- Wesoły Szczypiorek (44 zawodników), 
- szkoły podstawowe klasy I-III (42 za-
wodników), 
- klasy IV-V (34 zawodników), klasy VI-VII 
(27 zawodników), 
- szkoły gimnazjalne (9 zawodników) 
- bieg open dla kobiet i mężczyzn (81 za-
wodników). 
 Trasa biegów, jak na przełaje 
przystało, wiodła leśnymi ścieżkami, któ-
re jak twierdzą sami zainteresowani były 
niezwykle wymagającą areną zmagań. 
Od godziny 9.00 Organizatorzy zaprosili 
wcześniej zapisanych do biura zawodów 
po odbiór pakietów startowych nawiązu-
jących swoją zwartością do wiosennej 
zieleni, w których znalazł się m.in. wio-
senny zielony gadżet , nasiona szczy-
piorku, batonik i woda. Po raz pierwszy 
w tym roku numer startowy posiadał chip 
do pomiaru czasu, który w sposób profe-

sjonalny pozawalał na ustalenie kolejno-
ści zawodników na mecie. Punktualnie o 
godz. 11:30 rozpoczął się pierwszy bieg, 
a następnie w odstępach co 15 minut 
rozpoczynały się kolejne wyścigi w po-
zostałych kategoriach. Najbardziej weso-
łym, a zarazem widowiskowym startem 
był z pewnością Bieg Wesołego Szczy-
piorka dedykowany milusińskim w wieku 
4-6 lat, którzy w imponujący sposób wal-
czyli z 250m dystansem. Młodzi adepci 
biegania zrobili ogromne wrażenie na 
wszystkich obecnych swoją waleczno-
ścią i hartem ducha! Zwycięzcy biegu to 
Laura Komorzycka, Oliwia Krupka i Zu-
zanna Mallach oraz Fabian Gilant, Kac-
per Kowalki, Aleksander Buta.
 Wiosennego święta nie wyobra-
żamy sobie bez startu kategorii open, 
w której zawodnicy świetnie poradził so-
bie z dystansem 4500 m. Trzy okrążenia 
po 1500m, które wiodły terenami leśny-
mi dały doskonałą możliwość obserwacji 
pierwszych oznak wiosny, jakie pojawiają 
się w naszym otoczeniu! W biegu open 
na obserwację wiosennych zjawisk nie-
stety czasu nie mieli zwycięzcy. Przebie-
gi dystans błyskawicznie i tym samym 
zasługują na szczególną uwagę - zwłasz-
cza Kamil Młynarz (SKB Kraśnik), który 
zajął pierwsze miejsce z dużą przewagą 
przed Kajetanem Przestrzelskim (MKS 
Pogoń Siedlce) oraz Danielem Marcinia-

kiem (Zakrzew), a także zwyciężczyni kat. 
kobiet Olga Pechcin (KS Zielono-Czarni), 
która wygrała z Natalią Przybysz (Wilga 
Garwolin) oraz Katarzyną Truszczyńską 
(MKB Dreptak). Każdy zawodnik, który 
przekroczył linię mety otrzymał piękny, 
pamiątkowy, niezwykle wiosenny me-
dal, który będzie przypominał wspólne 
świętowanie! Po biegach nastąpiła naj-
bardziej przyjemna część imprezy, czyli 
uroczyste dekoracje, którym przewodził 
Dyrektor MOSiR Robert Smuga. 
 Do najlepszych zawodników 
w każdej kategorii trafi ły okazałe pucha-
ry, a także cenne nagrody rzeczowe! 
Wszyscy mogli wziąć udział w konkursie 
z nagrodami, w którym było do wygrania 
ponad 40 wiosennych nagród! Trady-
cyjnie, zawodnicy mogli częstować się 
przekąskami ze słodkiego bufetu oraz 
przepyszną rozgrzewającą grochówką! 
 Pragniemy złożyć serdeczne 
podziękowania wszystkim zawodnikom, 
którzy świętowali razem z nami tę długo 
wyczekiwaną porę roku, a tym którzy się 
zapisali i nie przyszli możemy z czystym 
sumieniem powiedzieć, że mają cze-
go żałować! Jeżeli o podziękowaniach 
mowa, pragniemy skierować je również 
do wszystkich, którzy aktywnie włączyli 
się w samą organizację biegu – bez Was 
byłoby ciężko! 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego 
w Badmintonie 2018
Na 25 marca przypadł termin jubile-
uszowych X Otwartych Mistrzostw Miń-
ska Mazowieckiego w Badmintonie, 
które były jednocześnie ostatnim, siód-
mym turniejem cyklu grand prix sezonu 
2017/2018. 
 
 Dzięki uprzejmości Dyrektora 
Sławomira Domańskiego zawody rok-
rocznie przeprowadzane są w hali spor-
towej Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 1 przy ul. Dąbrówki 10 w Mińsku 
Mazowieckim. Mają one charakter otwarty 
i rozgrywane są w wielu kategoriach 
w zależności od wieku, płci i poziomu 
sportowego uczestników. Zawody zgro-
madziły 40 uczestników reprezentują-
cych takie miasta jak: Konstancin, Gar-
wolin, Siedlce, Warszawa, a także Mińsk 
Mazowiecki i okolice.
 W ramach Mistrzostw oprócz 
rywalizacji singlowej odbyły się również 
rozgrywki deblowe, które tego dnia za-
kończyły się zwycięstwem duetu z Kon-
stancina – Lipski/Wybierek. 
Wyniki tegorocznych Mistrzostw przed-
stawiają się następująco:
• Dzieci rocznik 2008 i młodsi
1. Rowicka Natalia
2. Krasuska Hania
3. Szczepaniuk Krzyś
• Dzieci rocznik 2005-2007
1. Winek Lena (Garwolin)
2. Grabczak Michał (Siedlce)

3. Grabczak Jakub (Siedlce)
• Dzieci rocznik 2003-2004
1. Szczepaniuk Marcin  
2. Winek Oliwia (Garwolin) 
3. Rowicki Damian
• Kobiety:
1. Płaza Daria
2. Wojdak Olga
3. Zając Ewa
• Średnio-zaawansowani
1. Wojnarski Wiktor
2. Kaczorek Krzysztof (Kałuszyn)
3. Parzyszek Konrad
• Zaawansowani
1. Wybierek Marcin (Konstancin)
2. Lipski Tomasz (Konstancin)
3. Wiecha Norbert
 Najlepsi w poszczególnych 
kategoriach Mistrzostw podczas uroczy-
stej dekoracji otrzymali puchary i nagrody 
z rąk Dyrektora MOSiR Roberta Smugi. 

 Wyniki rywalizacji wiernie po-
twierdziły dotychczasowe klasyfi kacje 
grand prix - z wyjątkiem głównego tur-
nieju dla zaawansowanych, w którym 
rzeczywiście doszło do rywalizacji kilku 
świetnie wyszkolonych, doświadczonych 
badmintonistów. W fi nale spotkali się za-
wodnicy z Konstancina, którzy w tym se-
zonie pierwszy raz wybrali się do naszego 
Miasta. „Nasz” Lider – Norbert Wiecha, 
który wygrał dotychczasowe wszystkie 
turnieje musiał uznać ich wyższość, ale 

pokonał trzeciego z nich i uplasował się 
na trzeciej pozycji. W innych kategoriach 
zwraca uwagę dominacja Darii Płazy 
wśród kobiet – przyjeżdżającej z pla-
cówki edukacyjnej z Mrozów, natomiast 
w grupach średniozaawansowanej i dzie-
ci rywalizacja była wyrównana i do końca 
emocjonująca.

 Impreza jest również momen-
tem na podsumowanie całego cyklu 
grand prix, którego spotkania zaplano-
wane na 19 listopada i 10 grudnia 2017, 
a także na 7 stycznia, 4 lutego, 11 marca, 
a także 25 marca 2018 (Mistrzostwa) za-
interesowały w sumie ponad 50 zawodni-
ków deklarujących udział w kat. dla dzie-
ci, kobiet oraz open zaawansowanych 
i średnio zaawansowanych. Na tle grup 
znacząco wyróżniali się zwycięzcy po-
szczególnych kategorii, tj. Norbert Wie-
cha (zaawansowani), Wiktor Wojnarski 
(średnio zaawansowani), Daria Płaza (ko-
biety), Oliwia Winek (dzieci 2003/2004) 
oraz Natalia Rowicka (dzieci 2008 i młod-
si). Najlepsi podczas dekoracji otrzymali 
cenne nagrody, puchary i statuetki. Tuż 
po wręczeniu nagród odbył się konkurs 
z nagrodami, podczas którego wręczono 
kilka nagród rzeczowych. 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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W dniach 2 - 4 marca 2018 roku odbył się 
w Mykanowie koło Częstochowy zorganizo-
wany przez Polski Związek Taekwon-Do Pu-
char Polski w Taekwon-Do ITF.

 Impreza zgromadziła na starcie po-
nad 300 zawodników, z klubów zrzeszonych 
w PZTKD. Nasze miasto i powiat reprezento-
wała, pod kierunkiem Mistrza Jacka Łuniew-
skiego VII DAN, ośmioosobowa seniorsko-ju-
niorska ekipa Mińskiego Klubu Sportowego 
TAEKWON-DO.
 Nasi klubowicze na tle czołowych 
zawodników w kraju spisali się bardzo dobrze 
– 11 razy stając na podium zawodów.
 Złote medale zdobyli: Marta Kra-
jewska w konkurencji układów formalnych 
seniorek stopni mistrzowskich II DAN, w kon-
kurencji układów formalnych juniorek stopni 
mistrzowskich DAN oraz w walkach juniorek 
w kategorii do 45kg, Mateusz Zgódka w kon-
kurencji układów formalnych seniorów stopni 
mistrzowskich I DAN oraz Cezary Jackowski 
w konkurencji układów formalnych juniorów 
stopni KUP i w walkach juniorów do 68kg 
stopni mistrzowskich DAN.
 Srebrny medal zdobyła Julia Kaw-
ka w układach formalnych seniorek stopni 
II DAN. Brązowe medale zdobyli: Jakub Ha-
merski w konkurencji układów formalnych 
seniorów stopni mistrzowskich I DAN oraz 
w walakch seniorów do 70kg, Mateusz Zgód-
ka w walkach seniorów do 85kg, Jakub Kuź-
micz w walkach juniorów do 68kg stopni KUP.
 Ponadto mińscy zawodnicy pla-
sowali się w swoich konkurencjach tuż za 
podium - piąte miejsca przypadły: Julii Kaw-
ce w walkach seniorek do 56kg, Mateuszowi 
Radomskiemu w walkach seniorów do 85kg, 
Jakubowi Kuźmiczowi w konkurencji ukła-
dów formalnych stopni KUP oraz Mikołajowi 
Gajewskiemu w walkach juniorów do 68kg 
stopni KUP.

10 marca miasto Mińsk Mazowiecki zamie-
niło się w prawdziwą mekkę „brazylijskich 
chwytaczy”. Do hali przy SP nr 1 zjechało w 
sumie ponad 550 zawodników jiu jitsu. Było 
tłoczno ;)

Grand Prix zostało rozegrane w trzech gru-
pach wiekowych: senior, młodzież i dzieci 
w następujących formułach GI- kimona oraz 
NO GI (bez kimon).

 Na trzech matach mniejszej sali 
w Koperniku walczyło ponad 220 dzieci 
i młodzieży z całej Polski: Olsztyna, Szczytna, 
Rudy, Warszawy, Radomia, Łodzi, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Białegostoku, Sochaczewa, 
Poznania itp. Zagościła także liczna grupa ze 
Słowacji.
 Najmłodsi uczestnicy mieli po 5 lat 
i dali prawdziwy pokaz zaciętej walki. Poje-
dynkom towarzyszyły niemałe emocje tre-
nerów, a jeszcze większe rodziców. Każdy 
z uczestników dostał „kawał blachy” i dyplom, 
a najlepsi nagrody. 
 Duża hala sportowa została opano-
wana przez seniorów, gdzie walki toczyły się 
równolegle na czterech matach. I tutaj emo-
cji także nie brakowało, a liczba uczestników, 
która z roku na rok jest coraz większa zasko-
czyła wszystkich. Jak zwykle zawitali do nas 
Przyjaciele z Białorusi, którzy już tradycyjnie 
pojawiają się na naszych turniejach rokrocz-
nie. Na zawody organizowane przez MKS 
MMA TEAM i Klub Walki Grappler  zjechały 
największe kluby z całej Polski. W sumie sto-
czono prawie 500 walk.
 Frekwencja z każdym rokiem jest 
coraz większa, a w tym rekordowa – i to 
z jednej strony bardzo nasz cieszy, ale z dru-
giej stawia przed nami wysoko poprzeczkę 

 Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zajął I miejsce w klasyfi kacji medalowej klubów 
wśród juniorów, a Marta Krajewska oraz Cezary Jackowski zostali najlepszymi zawodnikami 
imprezy wśród juniorów.
Wszystkim gratulujemy!

MKS TAEKWON-DO, fot. Igor Koczyrkiewicz

Grand Prix Polski BJJ - Polska Liga Dzieci i Młodzieży 
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W dniach 3, 10 i 17 marca, odbył się III 
Turniej FUTSALOWY o Puchar Dyrekto-
ra ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy 
w Mińsku Mazowieckim Tomasza 
PŁOCHOCKIEGO pod Honorowym Patrona-
tem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcina JAKUBOWSKIEGO, rozgrywanym 
dla roczników 2007/2008, 2010/2009 oraz 
2011/2012.

3 marca 2018r., zmagania sportowe swoje 
rozpoczęli piłkarze  z rocznika 2007/2008.
Rywalizacja w fazie początkowej Turnieju 
odbywała się w dwóch grupach, które liczyło 
po 6 zespołów. 

W grupie A rywalizowały następujące zespoły: 
KS ACTIVUM SPORTS,
UKS RAKOVIA WARSZAWA I,
WATRA MROZY,
WISŁA CHOTCZA,
UKS CHAMPIONS MIŃSK MAZOWIECKI,
LUKS RZAKTA.
W grupie B zmagania prowadziły takie drużyny 
jak:
KS ACTIVUM SPORTS II,
KORONA JADÓW,
MUKS PRAGA WARSZAWA,
UKS RAKOVIA WARSZAWA II,
GKP TARGÓWEK WARSZAWA,
KORONA GÓRA KALWARIA.
Po zaciętej rywalizacji klasyfi kacja końcowa 
w grupach prezentowała się następująco:
Liga Europy: 
1. GKP Targówek, 
2. MUKS Praga Warszawa, 
3. WATRA Mrozy, 
4. KS ACTIVUM SPORTS
Liga Mistrzów:
1. UKS RAKOVIA II, 
2. UKS RAKOVIA I, 
3. KORONA Góra Kalwaria, 
4. Wisła Chotcza.
Królem strzelców turnieju został zawodnik 
UKS RAKOVIA II – SKOWERA DAWID strze-
lając 23 bramki.  Bramkarzem turnieju został 
również podopieczny UKS RAKOVIA Warsza-
wa CZARNECKI KAMIL.

W podobnej formule 10 marca 2018r., rywa-
lizację swoją rozpoczęli młodzi adepci piłki 
nożnej z rocznika 2009/2010.

W grupie I rywalizowały takie zespoły jak:
KS ACTIVUM SPORTS, 
KORONA JADÓW I,
KS SOKÓŁ KOŁBIEL , 
UKS 6 MIŃSK MAZOWIECKI, 
UKS CHAMPIONS MIŃSK MAZOWIECKI, 
LUKS RZAKTA.
W grupie II zmaganie prowadziły drużyny: 
KS RESPEKT HALINÓW, 
KORONA JADÓW II, 
KLUB SPORTOWY LAS, 
GKS CHYNÓW, 
OKS OTWOCK.
Po zaciętej rywalizacji klasyfi kacja końcowa 
w grupach prezentowała się następująco:
Liga Europy: 
1. GKS CHYNÓW, 
2. KS ACTIVUM SPORTS, 
3. KS SOKÓŁ KOŁBIEL, 
4. , KS RESPEKT HALINÓW.
Liga Mistrzów: 
1. KLUB SPORTOWY LAS, 
2. OKS OTWOCK, 
3. UKS SZÓSTKA MIŃSK MAZOWIECKI, 
4. KORONA JADÓW.
Królem strzelców  turnieju został zawodnik 
UKS 6 MIŃSK MAZOWIECKI – MACIEJ MIKA 
strzelając 8 bramek. 
Bramkarzem turnieju został podopieczny Klub 
Sportowy LAS z Warszawy MACIEJ URBA-
NIAK.

17 marca na hali w mechaniku rywalizowały 
najmłodsi adepci najpopularniejszego spor-
tu na świecie z rocznika 2011/2012. 

Forma zawodów była inna gdyż, grana 
w formie ligi każdy z każdym. Każdy z zespo-
łów spędził na boisku 70 minut. Wszyscy byli 
zwycięstwami, gdyż nie była prowadzona kla-
syfi kacja końcowa. W tym dniu do rywaliza-
cji sportowej przystąpiły następujące zespoły 
piłkarskie:

KORONA JADÓW, AP PLAY&FUN, PRO-
GRES GARWOLIN, KS ACTIVUM SPORTS, 
MKS POLONIA WARSZAWA, VICTORIA KA-
ŁUSZYN, UKS DĄBRÓWKA MIŃSK MAZO-
WIECKI, PKS VICTORIA ZERZEŃ

Podsumowując III Turniej Futsalu o Puchar 
Dyrektora ZSZ nr 2 im. Powstanców War-
szawy w Mińsku Mazowieckim pod Honoro-
wym Patronatem Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcina JAKUBOWSKIEGO 
w zawodach:
• Zagrało 341 młodych adeptów piłki 

nożnej,
• Wystartowało 31 zespołów,
• Rozdano ponad 300 medali,
• Strzelono 343 bramki, 
• Rozegrano 131 meczy,
• Łączny czas gry wyniósł 1441 minut.

 Każdy z zawodników otrzymał pa-
miątkowy medal,  dyplom, puchar, zdjęcie pa-
miątkowe oraz piłkę dla każdego zespołu, któ-
ry awansował do II fazy Turnieju. Wyróżnień 
dokonał Dyrektor ZSZ nr 2 im. Powstańców 
Warszawy w Mińsku Mazowieckim Tomasz 
Płochocki.

 Serdecznie podziękowania przeka-
zujemy Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiec-
ki Panu Marcinowi Jakubowskiego za wspar-
cie Turnieju i ufundowanie pucharów i medali 
dla uczestników zawodów. Dyrektorowi ZSZ 
nr 2 w Mińsku Mazowieckim za nieocenioną 
pomoc przy zorganizowaniu tego wydarzenia 
sportowego. Ponadto dziękujemy za wsparcie 
dla Hurtowni Sportowej FLEX Sport z Mińska 
Mazowieckiego.

 Bardzo ważne podziękowania prze-
kazujemy dla rodziców naszych młodych pił-
karzy za doping i pomoc w organizacji tego 
wielkiego wydarzenia sportowego w życiu 
Naszego Klubu. 

ZSZ nr 2, fot. z arch. szkoły

III Turniej FUTSALOWY o Puchar Dyrektora ZSZ nr 2

organizacyjną, której staramy się sprostać- 
podsumowują organizatorzy Ewelina i Marcin 
Frankiewicz. Tegoroczne zawody odbyły się 
pod Patronatem i przy współudziale Polskiego 
Związku Ju jitsu. Mamy satysfakcję, że brazy-
lijskie jiu jitsu prężnie się rozwija, a Mińsk Ma-
zowiecki powoli staje się stolicą BJJ w Polsce 
obok innych, dużo większych ośrodków spor-
towych w naszym kraju. I to motywuje nas do 
kolejnych edycji.

 Jednocześnie dziękujemy Włoda-
rzom Miasta i Powiatu: Burmistrzowi Marci-
nowi Jakubowskiemu i Staroście Mińskiemu 
Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu. Wielkie 
podziękowania także dla Dyrektora Mosir 
Roberta Smugi i Działu Imprezoraz dla Dyrek-
tora Departamentu Sportu Mirosława Krusie-
wicza i Radnego Miasta Łukasza Lipińskie-
go za obecność i ufundowanie pucharów. 

Naszym Klubowiczom za pomoc w organiza-
cji, która jest bezcenna. Wszystkim sędziom 
i pozostałym osobom, które miały swój udział 
w tym wydarzeniu.
 Wszystkim naszym kochanym dzie-
ciakom gratulujemy wyników i jesteśmy dumni 
z Waszych i Naszych wspólnych osiągnięć. 
Widzimy się na macie.

KW GRAPPLER, fot. z arch. klubu
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Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
w dniu 26.03.2018 r.  

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

• Uchwała Nr XXXIX.371.2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jed-
nostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fi zyczne lub osoby prawne inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

• Uchwała Nr XXXIX.372.2018 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charak-
terze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej;

• Uchwała Nr XXXIX.373.2018 w sprawie umorzenia należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny przypadającej 
Miastu Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXXIX.374.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat 
za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla 
niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat; 

• Uchwała Nr XXXIX.375.2018 w sprawie podziału miasta Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nume-
rów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

• Uchwała Nr XXXIX.376.2018 w sprawie podziału miasta Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich nume-
rów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

• Uchwała Nr XXXIX.377.2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniają-
cymi dziennych opiekunów oraz nad dziennymi opiekunami;

• Uchwała Nr XXXIX.378.2018 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscy-
plinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

• Uchwała Nr XXXIX.379.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przed-
szkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXXIX.380.2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim);

• Uchwała Nr XXXIX.381.2018 w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pn. „Moja Aktywność – przeciw-
działanie wykluczeniu zawodowemu i społecznemu mieszkańców Mińska Mazowieckiego” fi nansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020;

• Uchwała Nr XXXIX.382.2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018;
• Uchwała Nr XXXIX.383.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2026; 

Tadeusz Bąkała urodził się 24 grudnia 1924r. 
w m. Żdżary. 12 września 1944r. został po-
wołany do Wojska i przydzielony do 13. Pułku 
Piechoty 5. Dywizji II Armii. Przeszedł szlak  
bojowy. 25 kwietnia 1945r. w czasie forso-
wania rzeki Nysa pod Budziszynem podczas 
zdobywania miasta na terenie niemieckim 
zostaje ciężko ranny w głowę i plecy. Trafi a 
do szpitala w Bydgoszczy. Ze względu na zły 
stan zdrowia, 17 października 1945r. zostaje 
zwolniony z wojska. W 1967r. wstępuje do 
Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd Od-
działu Mińsk Mazowiecki. 

Za Zasługi Wojenne i działalność komba-
tancką został odznaczony: Brązowym Me-
dalem Zasłużony na Polu Chwały, Odznaką 
Weterana Walk o Niepodległość, Medalem 
za Odrę, Nysę i Bałtyk, Odznaką Grunwaldz-
ką, wieloma odznaczeniami i dyplomami ZIW 
RP oraz awansowany do stopnia porucznika 
WP. Uroczystości pogrzebowe ś.p. Tadeusza 
Bąkały odbyły się 27 stycznia br. w Kościele 
p.w. NNMP w Mińsku Mazowieckim, podczas 
których wystawiono poczet sztandarowy ZIW 
RP a słowo pożegnalne wygłosił Prezes Józef 
Jedynak. 

Na wieczną wartę odszedł 
„Cichy Bohater” 
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

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”.
 Pod adres e-mail: rodzinny.minsk@umminskmaz.pl można wyrażać sugestie, zgłaszać propo-
zycje i potrzeby związane z Programem „Rodzinny Mińsk” oraz kontaktować się z członkami Mińskiej 
Rady Dużej Rodziny.

Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”
1. Przedszkole Prywatne „MINI RAJ” ul. Warszawskie Przedmieście 32
2. „Szkoła Pływania Delfi n” 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 948, 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. Szpitalna 8
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 Sylwia Kosakowska, ul. Kolejowa 22a
55. Żłobek Wesołe Smerfi ki Kinga Pszonka, ul. Toruńska 2
56. Przedszkole Niepubliczne TIK-TAK, ul. Górki 18A
57. KLUB DZIECIĘCY TIK – TAK, ul. Górki 18A.
58. N.Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy - sklep internetowy https://panmajster.pl, ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa
59. Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód, ul. Stefana Okrzei 18A
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Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25
boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

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

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

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

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU

Warto już dziś sprawdzić datę ważności dowodu osobistego i w przypadku zbliżającego się końca terminu 
złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Nie czekaj z wymianą dowodu osobistego na ostatnią chwilę. 
W roku 2017 tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2007 roku oraz dowody osobiste wyda-
ne w 2012 roku na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich. Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić 
samemu. Data, do kiedy dokument pozostaje ważny jest określona w prawym dolnym rogu dowodu osobiste-
go pod informacją o serii i numerze. Jeżeli w dowodzie osobistym widnieje zapis - „nieoznaczony” oznacza, 
że dowód osobisty jest ważny i nie podlega wymianie. 
 Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie  co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego 
ważności. Dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.
 Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć aktualną kolorową fotografi ę  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% fotografi i, 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. Fotografi a 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 
profi lu zaufanego lub podpisu kwalifi kowanego. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografi ę o wymiarach 
co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografi a zachowywała proporcje odpowiadające fotografi i 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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