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Szanowni Państwo,
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    „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.” Pierwszy 
wers Mazurka Dąbrowskiego ma niesłychaną wymowę. Ob-
razuje cały nasz polski patriotyzm, naszą drogę do wolności, 
nasze polskie przywiązanie do ukochanej Ojczyzny. W naszej 
długiej, ponad 1000-letniej historii, Polska przeżywała zarów-
no wspaniałe czasy rozkwitu, jak też mroczne okresy niepowo-
dzeń, czy wręcz niewoli. Nasze granice na przestrzeni wieków 
zmieniały się wielokrotnie. Tworzyliśmy unie i związki z naszymi 
sąsiadami, stając się europejską potęgą, ale też znikaliśmy  
z mapy Europy, by po latach obcej zależności znów pojawić 
się i odgrywać znaczącą rolę na naszym kontynencie. Tak było 
11 listopada 1918 roku, kiedy Polska po 123 latach niewo-
li odzyskała niepodległość. Tego dnia odrodziło się nie tylko 
państwo polskie, ale też narodziło się na nowo pełnoprawne 

polskie społeczeństwo. Nikt bowiem z żyjących w tamtym czasie, nie zaznał wcześniej  
w swoim życiu ani jednego dnia wolności. Niepodległość była czymś zupełnie nowym, 
dotychczas nieznanym i dla wielu zapewne niezrozumiałym. Trafiła ona jednak na bardzo 
podatny grunt, na polskie otwarte serca, miłujące polską ziemię, tradycję i naszą historię, 
na serca otwarte na innych w tym jakże wtedy różnorodnym, wielonarodowym państwie.   
 Odzyskanie niepodległości miało miejsce dokładnie 100 lat temu. Ale z tych stu 
lat wolnością i niepodległością mogliśmy cieszyć się jedynie przez niespełna 50. Po roku 
1918 Polacy jeszcze wielokrotnie musieli, z bronią w ręku walczyć o wolną Polskę dla ko-
lejnych pokoleń. Bo niepodległość nie jest dana raz na zawsze, a naszym obowiązkiem jest 
o nią mądrze dbać, wyciągając lekcje z naszej historii i pamiętając o naszej wielowiekowej 
tradycji. Jak powiedział Wielki Polak święty Jan Paweł II, honorowy obywatel Mińska Ma-
zowieckiego: „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg 
pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.”
 Polska od dawna jest krajem demokratycznym. Uchwaliliśmy pierwszą w Europie 
konstytucję zrównującą wszystkie społeczne stany. Byliśmy prekursorami wolności słowa  
i przyznania kobietom pełni praw wyborczych. Polacy w referendach zadecydowali  
o przyjęciu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie o przystąpieniu do Unii Eu-
ropejskiej. W ostatnich  wyborach samorządowych do urn ruszyło ponad 50% Polaków,  
a u nas, tu na Mazowszu, ponad 60 % uprawnionych do głosowania. Potrafimy więc do-
brze korzystać z naszej wolności.  
 Z ogromnym wzruszeniem obserwowałem łzy w oczach mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego podczas ustawiania przed Urzędem Miasta Dzwonu Niepodległości.  
Podobne uczucia towarzyszyły mi, gdy w piątek o godzinie 11.11 razem z przedszkolakami 
i uczniami mińskich szkół odśpiewaliśmy nasz Hymn Państwowy. Widok trzy i czterolatków 
śpiewających bezbłędnie pieśń narodową sprzed ponad 200 lat mocno utwierdza w prze-
konaniu, że Polska nie zginęła i nie zginie, kiedy my żyjemy.  

Przemówienie Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego wygłoszone z okazji Święta Niepodległości  
- 11.11.2018 r.
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TEMAT NUMERU

Tak świętowaliśmy 100-lecie 
odzyskania niepodległości

fot. z arch. UM
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Z ŻYCIA MIASTA Z ŻYCIA MIASTA

Uroczystości Związku Inwalidów Wojennych RP

6 listopada 2018 r. na terenie jednost-
ki Oddziału Specjalnego Żandarme-
rii Wojskowej miały miejsce uroczy-
ste obchody 99. Rocznicy powstania 
Związku Inwalidów Wojennych RP  
i 9. Rocznicy Odsłonięcia Pomnika 
ZIW. Po Mszy świętej w Kościele Gar-
nizonowym w asyście kompanii repre-
zentacyjnej i pocztów sztandarowych, 
przy obecności dowództwa OSŻW 

To był wyjątkowy koncert. Rzesze 
mińskich słuchaczy, które w niedzielę 
21 października przybyły do Miejskiej 
Szkoły Artystycznej, zamiast umundu-
rowanych jak zwykle muzyków Orkie-
stry Dętej Miasta Mińsk Mazowiecki 
zobaczyli na scenie całkiem odmienio-
ny zespół. Sukienki w kwiaty, kraciaste 
marynarki, kaszkiety i kamizelki… sce-
nę opanował szyk w stylu warszawskie-
go retro.

 Pretekstem do zmiany był pro-
gram październikowego koncertu, zaty-
tułowanego „…o mojej Warszawie”, za-
wierający bardziej i mniej znane piosenki 
warszawskie, począwszy od dwudziesto-
lecia międzywojennego po utwory współ-
czesne. Bliskość Warszawy i fakt, że wielu 
mińszczan na co dzień pracuje w stolicy 
- sprawiają, że dla mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego jest ona miastem szcze-
gólnym. Program, który zaproponowa-
ła orkiestra i jej dyrygent Marcin Ślązak, 
wpisał się zarazem w obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości: 
obok utworów swobodniejszych słucha-
cze mogli wysłuchać utwory bardziej no-
stalgiczne, związane ze stolicą i jej losami.  
Z orkiestrą wystąpili wyjątkowi soliści: Basia 
Majewska, Karolina Świętochowska oraz 
gościnnie aktor teatru Kwardat - Szymon 
Kusarek, który śpiewał, a jednocześnie po-
prowadził koncert w roli konferansjera.
 Koncert był także okazją do 
złożenia życzeń dyrygentowi orkiestry  
dr. Marcinowi Ślązakowi, który - choć na 
co dzień jest dyrygentem Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego WP - to od 
równo dekady pracuje też z Orkiestrą Dętą 
Miasta Mińsk Mazowiecki, upowszech-
niając kulturę w mieście i poza jego gra-
nicami. Życzymy kolejnych wspaniałych 
jubileuszy! 

MOD, fot. Wiesław Ślązak

Warszawskie klimaty i dyrygencki jubileusz

oraz Kapelana Jednostki OSŻW, uro-
czystość przebiegała na placu za bra-
mą jednostki ŻW.

 Referat okolicznościowy wy-
głosił pan Józef Jedynak - prezes od-
działu ZIW RP w Mińsku Mazowieckim, 
głos zabrali również Poseł na Sejm 
RP – Czesław Mroczek, Starosta Miń-
ski – Antoni Jan Tarczyński i Burmistrz 

Dziś przedstawiamy naszego kolejne-
go cichego bohatera, który najlepsze 
lata swojego życia spędził na froncie, 
walcząc z najeźdźcą na nasz kraj. Dziś 
mieszka w Siennicy.

 Aleksander Pieńkowski, syn 
Heleny i Franciszka, urodził się 28 lip-
ca 1921 roku w miejscowości Utrata-
-Otwock. W wieku 24 lat, 5 stycznia 
1945 roku, wcielony został do wojska  

w Woli Karczewskiej. Służbę pełnił  
w składzie 1. Armii LWP 2. zapasowego 
pułku. Brał udział w walkach na Pomorzu 
Zachodnim. 26 lutego został ranny pod 
Kołobrzegiem. Stracił lewe oko. Leczo-
ny był w szpitalu w Bydgoszczy. Przed 
wojskiem był człowiekiem Związku Wal-
ki Zbrojnej AK od 12 grudnia 1940 r.
 Za swoją działalność wojen-
ną i zasługi dla ruchu kombatanckiego,  
a przede wszystkim Związku Inwalidów 

Wojennych Oddział w Mińsku Mazo-
wieckim, do którego należy od 11 marca 
1963 roku, awansowany został do stop-
nia porucznika. Jest nadal aktywnym 
członkiem Zarządu ZIW. Często wystę-
pował w poczcie sztandarowym pod-
czas uroczystości.
Jest serdecznym przyjacielem, wielkim 
patriotą, opiekunem miejsc pamięci 
narodowej. Mimo inwalidztwa chętnie 
bierze udział w różnego rodzaju spotka-
niach i uroczystościach.
 Władze paóstwowe jak i związ-
kowe doceniły jego zasługi. Odznaczo-
ny został: złotym Krzyżem Zasługi RP, 
Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, 
wieloma odznaczeniami uczestnika 
walk wojennych, odznaką Honorowe-
go Członka ZIW oraz dyplomami i po-
dziękowaniami od Zarządy Głównego  
i Okręgowego ZIW i od władz samorzą-
dowych.
 W dniu 10 września 2018 roku 
w miejscu zamieszkania ze względu na 
stan zdrowia Aleksander Pieńkowski 
uhonorowany został przez Józefa Jedy-
naka - prezesa ZIW - Krzyżem 100 lat 
ZIW RP z udziałem Sztandaru Związku 
oraz Członków Zarządu.

Józef Jedynak
fot. z arch. rodzinnego

Miasta Mińsk Mazowiecki – Marcin Ja-
kubowski, który z okazji święta przeka-
zał pamiątkowe proporczyki zebranym 
gościom. Następnie odbyło się uhono-
rowanie osób zasłużonych dla Związku 
Inwalidów Wojennych RP.
 Krzyż 100-lecia ZIW RP otrzy-
mali Józef Jedynak – Prezes ZIW oddział 
Mińsk Mazowiecki i Tadeusz Wojdak  – 
członek ZIW RP o/MM. Złoty Krzyż Za-
sługi dla ZIW RP otrzymał Jacek Lipiec – 
Prezes Banku Spółdzielczego w Mińsku 
Mazowieckim. Wizerunek Obrazu MB 
Hallerowskiej otrzymała Beata Kwiat-
kowska – wykładowca w klasie mundu-
rowej ZSZ nr 1. Ryngraf ZIW RP Mińsk 
Mazowiecki otrzymał Romuald Skubi-
szewski – członek Zarządu Okręgu ZIW 
RP. Dekoracji wyróżnionych osób doko-
nał członek Zarządu ZIW RP – pułkownik 
Tadeusz Terlikowski.
 Po odczytaniu apelu poległych  
i salwie honorowej delegacje władz sa-
morządowych i instytucji złożyły kwiaty 
pod Pomnikiem Związku Inwalidów Wo-
jennych. Należy nadmienić, że w uroczy-
stości wziął udział gen. bryg. Tadeusz 
Pokrowski – dowódca drużyn strzelec-
kich.

red. fot. z arch. UM MM

Cichy bohater. Aleksander Pieńkowski
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Z ŻYCIA MIASTAZ ŻYCIA MIASTA

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Paw-
ła II w Mińsku Mazowieckim walczy  
o tytuł „Zaczytanej szkoły”. W placówce 
realizowany jest też Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa. Dlatego ucznio-
wie „papieskiej trójki” mogą brać udział 
w wielu akcjach, spotkaniach czy kon-
kursach czytelniczych. W październiku 
panie bibliotekarki zorganizowały spo-
tkanie pod hasłem „Czytanie łączy po-
kolenia”. 
 
 Pani Anna Borkowska i pani Ka-
tarzyna Duczek – bibliotekarki ze szkoły 
przy Budowlanej zaprosiły uczniów, ro-
dziców i nauczycieli do sali teatralnej na 
trzecie spotkanie czytelnicze pod hasłem 
„Czytanie łączy pokolenia”. Tym razem 
tematem wiodącym były wakacyjne przy-
gody. W poprzednich edycjach uczest-
nicy czytali utwory o zimie i o jesieni. 
Wielu czytelników chciało literacko po-
wspominać wakacje. Czytali nauczyciele: 
p. Agnieszka Grygielewicz, p. Izabella Ko-
żuchowska, p. Małgorzata Kożuchowska, 
p. Urszula Ćwiek, p. Izabela Saganowska, 
p. Magdalena Brewczyńska, p. Justyna 
Kołodziejczyk z synem Jankiem. Czytali 
również rodzice: p. Joanna Dziugieł z sy-
nem Mikołajem, państwo Beata i Henryk 
Kulhawik z córką Dianą, p. Urszula Kucz-
kowska z synami Januszem i Ryszardem, 
p. Angelika Pietrzkiewicz z synem Stani-
sławem. Czytelnicze występy zakończył 
uczeń 1b Michał Jaworski oraz uczennice 

7a – Alicja Kożuchowska i Zuzanna Nie-
myjska. Publiczność wysłuchała wierszy, 
fragmentów powieści, opowiadań, repor-
taży związanych tematycznie z podró-
żowaniem, przygodami, wspomnieniami 
wakacyjnymi. 
 Pomiędzy fragmentami książek 
mogliśmy wysłuchać prezentacji muzycz-
nych – na gitarze grał i śpiewał dyrektor 
pan Grzegorz Wyszogrodzki oraz Szymon 
Bielecki, na pianinie zagrał Michał Szcze-

Czytanie połączyło pokolenia

pański, na skrzypcach – Julia Dworecka,  
a na akordeonie – Michał Kubik. Spo-
tkanie zakończyło się śpiewająco dzięki 
występowi zespołu wokalno-instrumen-
talnego pod kierunkiem pani Magdaleny 
Jakubowskiej. „Czytanie łączy pokolenia” 
to jedno z wielu działań podjętych po to, 
by uczniowie pokochali czytanie książek. 
Po takim spotkaniu aż chce się wyruszyć 
na wakacyjną przygodę!

Izabela Saganowska, fot. z arch. szkoły

Serdeczne gratulacje i szczere, w peł-
ni zasłużone słowa uznania usłyszała 
po wielokroć 18 października 2018 r. 
Pani Ewa Szczerba – dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazo-
wieckim, która, nominowana przez ro-
dziców swojej placówki do niezwykle 
prestiżowej nagrody w V edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu  Super Dyrektor 
Szkoły, uzyskała ów zaszczytny tytuł,  
a także pamiątkowy dyplom i statuetkę. 
Główna nagroda, wręczona podczas 
V Kongresu Edukacja i Rozwój w war-
szawskim Ośrodku Olimpijskim w War-
szawie to wyróżnienie na skalę krajową, 
gdyż zasięg konkursu jest ogólnopolski 
i rokrocznie nominowani są w nim naj-
lepsi z najlepszych wśród dyrektorów 
polskich szkół. 

 To ogromny sukces samej Pani 
Dyrektor, ale także ogromny powód do 
dumy dla całej społeczności Piątki – jej 
uczniów, nauczycieli, pracowników ob-
sługi oraz rodziców, wobec których lau-
reatka wyraziła słowa wdzięczności i po-
dziękowania za współpracę i wspieranie 

działań szkoły. Podkreśliła, że  zaszczytny 
tytuł, który uzyskała, jest zasługą wszyst-
kich wymienionych podmiotów, jak rów-
nież organu prowadzącego szkołę i insty-
tucji z nią współdziałających, gdyż tylko 
wspólnie realizowane inicjatywy przyno-
szą naprawdę spektakularne efekty. 
 Jeszcze raz serdecznie gratulu-
jemy Pani Dyrektor tak wspaniałego suk-
cesu, który niewątpliwie przyniósł splen-
dor nie tylko Szkole Podstawowej nr 5  
w Mińsku Mazowieckim, ale także roz-
sławił w dziedzinie edukacji całe nasze 
miasto, powiat, a nawet Mazowsze. 
Cieszy przy tym fakt, że nie jest to osią-
gnięcie odosobnione, ale wpisuje się  
w całe pasmo sukcesów mińskiej SP 5.  
Nauczyciele i dyrekcja Piątki na prze-
strzeni ostatnich lat uzyskali przecież kil-
ka Nagród Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Nagród Kuratora Oświaty, a także 
odznaczeń państwowych i resortowych. 
Przypomnijmy, że tylko w zeszłym roku 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkur-
sie Nauczyciel Roku uzyskała przedsta-
wicielka edukacji wczesnoszkolnej Pani 
Ewa Broda, w tym zaś roku Nagrodę Ku-

Tytuł „Super Dyrektor Szkoły”
dla gospodyni mińskiej Piątki

ratora Oświaty otrzymała Pani Marzanna 
Wocial. Jest zatem w pełni uzasadniony 
powód do gratulacji i życzeń dalszych 
sukcesów.

SP nr 5, fot. z arch. szkoły

W dniu 28 września, czyli w ostat-
ni piątek pierwszego miesiąca nauki   
w mińskich szkołach odbyły się wybory 
do  Samorządu Uczniowskiego na rok 
szkolny 2018/2019. Był to wyjątkowy 
dzień i prawdziwe święto demokracji  
w mińskich szkołach.

 Prawo udziału w wyborach 
mieli wszyscy uczniowie klas starszych 
Głosowali zatem uczniowie klas IV, V, 
VI, VII, VIII, III gimnazjum oraz nauczy-
ciele. Były to wybory powszechne - każ-
dy uczeń miał prawo udziału  w głoso-
waniu, równe - każdy uczeń posiadał 
jeden głos, bezpośrednie - każdy gło-
sował osobiście oraz tajne - wybór był 
anonimowy. Cały przebieg głosowania  
i oprawa wyborów były zgodne z ordyna-
cją wyborczą obowiązującą w wyborach 
demokratycznych. Święto demokracji 
poprzedziła profesjonalnie przeprowa-
dzona kampania wyborcza, podczas 
której społeczność szkolna mogła lepiej 
poznać kandydatów i ich programy wy-
borcze, czyli między innymi ciekawe pro-
pozycje aktywności i podejmowanych  
w szkole działań  na najbliższy rok szkol-
ny. Niewątpliwie powagi sytuacji doda-
wała bezstronna kompetentna komisja 
wyborcza wydająca podstemplowane 
karty do głosowania oraz czuwająca nad 
prawidłowym przebiegiem wyborów,  
a także prawdziwa urna wyborcza do 
głosowania. 
 W wyniku głosowania wybra-
no w szkołach Zarządy Samorządu 
Uczniowskiego, w skład której weszli 
uczniowie, którym udało się uzyskać 
największą liczbę głosów i poparcie naj-
szerszej grupy społeczności szkolnej dla 
swych pomysłów.
Są to: 
Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Mikołaja Kopernika
Przewodnicząca: Dominika Złotkowska 
Zastępca Przewodniczącej: Marcin Zagórski 

Członkowie Zarządu: Łucja Adolf, Marta Kro-
pielnicka, Damian Suproniuk, Natalia Zabo-
rowska.

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Dąbrówki
Przewodniczący: Cezary Gąsior
Zastępca Przewodniczącego: Nikola Fabi-
siak
Członkowie Zarządu: Paweł Jackiewicz, 
Anna Mroczek, Karolina Kudlak.

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Jana Pawła II
Przewodniczący: Jakub Czopek
Zastępca Przewodniczącego: Barbara Pod-
laska
Członkowie Zarządu: Olga Danielak, Szymon 
Fałek, Anna Królak

Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Powstańców Styczniowych
Przewodnicząca: Wiktoria Stradczuk
Zastępca Przewodniczącej: Karolina Łu-
niewska
Członkowie Zarządu: Weronika Głażewska, 
Wiktoria Kruk, Cezary Jackowski.

Szkoła Podstawowa nr 5
 im. Józefa Wybickiego
Przewodnicząca: Marta Bocheńska

Zastępca Przewodniczącej: Lena Gawron, 
Maria Mrzygłód
Członkowie Zarządu: Hanna Wójcicka, Nata-
lia Siedlecka, Julia Janiszewska.

Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Henryka Sienkiewicza
Przewodnicząca: Katarzyna Chrust
Zastępca Przewodniczącej: Jakub Bycul 
Członkowie Zarządu: Kacper Paździoch, 
Maja Okoła, Nina Gańko.
 
 Pierwsze demokratyczne do-
świadczenie młodych ludzi w małych 
społecznościach szkolnych buduje  
w nich przekonanie, że akt głosowa-
nia i ich jednostkowy głos ma znacze-
nie – przekłada się na realne zmiany  
w szkole np. we władzach ich samorządu 
uczniowskiego czy zakresie jego aktyw-
ności. To przekonanie o znaczeniu po-
jedynczego głosu, według badaczy, ma 
kluczowe znaczenie dla późniejszej, już 
dorosłej decyzji o udziale w wyborach
 Dziękujemy wszystkim za wzo-
rową postawę podczas wyborów, liczny 
udział w głosowaniu oraz wspaniałą lek-
cję demokracji, a wybranym życzymy po-
wodzenia w realizacji planów.
 Opracowane na podstawie ar-
tykułów przesłanych przez opiekunów 
szkolnych samorządów uczniowskich.

Zespół Oświaty, fot. z arch. mińskich szkół

Wybory do  Samorządu Uczniowskiego 
w mińskich szkołach
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Z ŻYCIA MIASTA Z ŻYCIA MIASTA

Dzień Edukacji Narodowej w MSA
Wiktor Czubski 19-letni mieszkaniec 
Mińska Mazowieckiego, latający w Ae-
roklubie Ziemi Zamojskiej wywalczył 
w Lesznie tytuł drugiego wicemistrza 
Polski w szybownictwie.

 46. Szybowcowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów odbywały się w Lesz-
nie pod koniec sierpnia. Brali w nich 
udział zawodnicy z całej Polski. Wiktor 
Czubski, członek Szybowcowej Narodo-
wej Kadry Juniorów, startował w klasie 
standard. Latał szybowcem Narodowej 
Kadry Juniorów - LS 8. Przez wszystkie 
10 dni zawodom towarzyszyła piękna 
pogoda, która umożliwiła rozegranie 7. 
konkurencji. Najkrótsza trasa miała 200 
km, najdłuższa 400. Juniorzy osiągali 
znakomite wyniki. Prędkości przelotowe 
po całej trasie wynosiły nawet do 123 
km/h – to bardzo dużo jak na szybowce 
– najwięcej punktów zdobywał ten szy-
bownik, który najdłuższą trasę pokony-
wał w najkrótszym czasie.
  Wiktor Czubski uzyskał III 
miejsce i tytuł II-vice Mistrza Polski, 
zdobywając aż 5303 punkty. Nie było to 
łatwe! Wszyscy zawodnicy wykazywali 
wspaniałe umiejętności oraz bardzo do-
bre przygotowanie do poszczególnych 
konkurencji. Uczestnictwo w Mistrzo-

Mińszczanin wicemistrzem Polski w szybownictwie 

stwach dało szansę nie tylko ścigania 
się i rywalizacji pod szlakami cumulu-
sów, ale również możliwość uczenia się 
od najlepszych pilotów szybowcowych 
w Polsce i zdobywania doświadczenia w 
lataniu zawodniczym, co zawsze spra-
wia pewne trudności, zwłaszcza w nie-
znanym terenie.

 Głównymi sponsorami młode-
go zawodnika są: lokalna firma Jackonet 
oraz firma Maruyama. Wsparcie finanso-
we w tej dyscyplinie sportowej jest nie-
zwykle ważne, stąd duże podziękowania 
dla sponsorów.

Wiktor Czubski, fot. z arch. autora

W dniu 12 października 2018 r. Marcin 
Jakubowski Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki zaprosił na miejskie ob-
chody Dnia Edukacji Narodowej do 
sali koncertowej im. Piotra Skrzynec-
kiego w Miejskiej Szkole Artystycznej 
w Mińsku Mazowieckim.   Wyróżnieni 
nauczyciele i dyrektorzy miejskich pla-
cówek oświatowych otrzymali nagrody 
Burmistrza Miasta. 
 
 Wśród dyrektorów nagrody 
otrzymali: Dyrektor Przedszkola nr 6 - 
Agnieszka Mazurek, Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych nr 3 i nr 4 -  Grzegorz 
Wyszogrodzki i Mirosław Samociuk 
oraz Wicedyrektorzy: Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego nr - Barbara Reczek  
i Szkoły Podstawowej nr 6 - Renata Ma-
ciejec.
 W tym roku nagrodzeni na-
uczyciele to: Joanna Juszczak (PM1), 
Danuta Kalinowska (PM3), Joanna Ba-
nasiak (PM4), Ewa Boniecka (PM5), 
Teresa Wielmowiec (PM6), Elżbieta Dą-
browska, Elżbieta Mikulska i Katarzyna 
Woźniak z ZS-P1, Magdalena Skwieciń-
ska – Linosz, Monika Sokołowska i Da-
nuta Wróblewska z SP1, Agnieszka Ko-
żuchowska i Sławomir Rybiński z SP3, 
Beata Bieniek i Barbara Szmidt z SP4, 
Urszula Zawada i Bogusława Milewska 
z SP5, Beata Kowalczyk i Agata Zycho-
wicz z SP6 oraz Anna Kornacka z MSA. 

 W trakcie uroczystości nagrody 
dyrektora otrzymali również wyróżnie-
ni pracownicy niepedagogiczni szkół 
i przedszkoli miejskich: Bogusława 
Brzeszczyńska, Ewa Tarczyńska, Bar-
bara Zawadka, Ewa Książek, Barbara 
Wałcerz, Joanna Zalewska, Ewa Piotr-
kowicz, Zofia Bohun, Michał Włodek, 
Lidia Janisiewicz, Ryszard Szczęsny, 
Joanna Zembek. Uroczystość z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej uświetnił 
koncert MM BIG BAND pod kierunkiem  
Arkadiusza Mizdalskiego.

Referat Oświaty, fot. Michał Rogala

8 września przedstawiciele Miejskiej 
Rady Seniorów wzięli udział w Naro-
dowym Czytaniu w ogrodzie Muzeum 
Ziemi Mińskiej. 

 26 września odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli wszystkich orga-
nizacji senioralnych z nowo wybranym 
dyrektorem SP ZOZ Mariuszem Mar-
tyniakiem. Poruszane sprawy to m.in.: 
oddział lub gabinet geriatryczny, Zakład 
Opiekuńczo Leczniczy, Dzienny Dom 
Opieki Medycznej, bezpłatne szczepie-
nia ochronne dla seniorów, badania pro-
filaktyczne dla seniorów, poradnia walki 
z bólem i usługi telemedyczne.
 28 września przedstawiciele 
Miejskiej Rady Seniorów wzięli udział 
w seminarium zorganizowanym przez 
MOPS dla środowisk senioralnych „Za-
niedbanie jako forma przemocy wobec 
osób starszych. Budowanie wsparcia 
dla opiekunów”. 
 16 października trzyosobowa 
załoga Miejskiej Rady Seniorów: Wan-
da Rombel, Alicja Szymla i Małgorzata 
Przybysz wzięła udział w Wielkim Teście 
z Historii Polski z Janem Pawłem II.
Miejska Rada Seniorów brała udział we 
wszystkich uroczystościach listopa-
dowych związanych z obchodami 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości oraz 

100. rocznicy powstania 7. Pułku Uła-
nów Lubelskich. 
 13 listopada p. Martyna Stu-
dzińska z Fundacji Zaczyn przeprowa-
dziła dla radnych seniorów szkolenie pn. 
„Gimnastyka umysłu”.

Alicja Cichoń, fot. z arch. UM MM

Z kalendarza Miejskiej Rady Seniorów
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Przetestowani z papieża i historii
Ponad 120 osób wzięło udział w Wielkim Te-
ście z Historii Polski z Janem Pawłem II. Młodsi  
i starsi mieszkańcy powiatu mińskiego od-
powiedzieli na zaproszenie trzech papieskich 
szkół, które po raz jedenasty zorganizowały Po-
wiatowy Dzień Papieski.
 Jak co roku trzy placówki - Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku 
Mazowieckim, Szkoły Salezjańskie w Mińsku 
Mazowieckim i Szkoła Podstawowa im. Karola 
Wojtyły w Hucie Mińskiej zorganizowały Powia-
towy Dzień Papieski. Tym razem organizatorzy 
postanowili połączyć obchody 40. rocznicy wy-
boru Karola Wojtyły na papieża z setną rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Ze stu lat polskiej niepodległości aż 85 to lata 
życia polskiego papieża. Trzeba też zauważyć, 
że Jan Paweł II nie tylko brał udział w wielu 
ważnych wydarzeniach historycznych, ale na 
niektóre z nich miał bezpośredni wpływ, był 
ich inspiratorem – podkreśla Grzegorz Wyszo-
grodzki, dyrektor „papieskiej trójki”.

Młodzież w samo południe
Wielki Test przeprowadzony został 16 paździer-
nika w hali sportowej w mińskiej szkole przy 
Budowlanej. W południe zmierzyły się ze sobą 
drużyny reprezentujące szkoły podstawowe  
i ponadpodstawowe z powiatu mińskiego,  
a po południu – w szranki stanęli dorośli. Jak 
zgodnie twierdzili uczestnicy, pytania były 
trudne, ale jurorzy podkreślali, że byli bardzo 
pozytywnie zaskoczeni ogromną wiedzą za-
równo drużyn młodzieżowych, jak i dorosłych.
 W szkolnej części konkursu pro-
wadzonej przez Agnieszkę Kożuchowską, 
polonistkę ze Szkoły Podstawowej nr 3 
wzięło udział 16 drużyn reprezentujących 
szkoły z Mińska - podstawówki nr 1, 2, 3, 4, 
5, Szkoły Salezjańskie i Zespół Szkół Eko-
nomicznych (jako jedyna szkoła średnia), 
ale także szkoły z terenu powiatu – z Mi-
stowa, Janowa, Marianki, Kałuszyna, Sule-
jówka, Cegłowa, Dębego Wielkiego, Huty 
Mińskiej i Jakubowa. Po zaciętej rywalizacji  
w trzech rundach, z pytaniami dodatkowy-
mi, bezkonkurencyjna okazała się drużyna  
z Huty Mińskiej. Drugie miejsce zajęli ucznio-
wie z mińskiej trójki, a trzecie miejsce na po-
dium przypadło reprezentantom szkoły w Dę-
bem Wielkim.

Popołudnie z pokoleniem JP II
Uczestników popołudniowego testu było jeszcze 
więcej. W historyczno-papieskiej zabawie wzięła 
udział niezawodna drużyna samorządowców,  
w której składzie znaleźli się: Antoni Jan Tarczyń-
ski starosta miński, Janusz Antoni Piechoski wójt 
gminy Mińsk Mazowiecki i Marcin Jakubowski 
burmistrz Mińska Mazowieckiego. 
– Dziękujemy, że jesteście z nami co roku. Nie 
tylko wspieracie Powiatowy Dzień Papieski fi-
nansowo, ale też aktywnie bierzecie w nim 
udział – wyrażał wdzięczność w imieniu orga-
nizatorów ks. Ryszard Woźniak, dyrektor Szkół 
Salezjańskich. 
 W jednej z drużyn brała udział  
w konkursie także poseł Teresa Wargocka wraz 
z pracownikami swojego biura poselskiego, 
która podkreślała, że postanowiła w końcu od-
powiedzieć na coroczne zaproszenia do udziału 
w obchodach Powiatowego Dnia Papieskiego.
– Jestem w końcu z pokolenia JPII – przyznawała 
z dumą pani poseł, dziękując organizatorom za 
piękną inicjatywę.  W multimedialnej zabawie 
wzięli też udział policjanci, strażacy, lotnicy, 
strażnicy miejscy, żołnierze Oddziału Specjal-
nego Żandarmerii Wojskowej i Centrum Szko-
lenia Żandarmerii Wojskowej, przedstawiciele 
Sądu Rejonowego czy pracownicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Nie zabrakło reprezentacji 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Miejskiej Rady 
Seniorów na czele z Izabellą Wandą Rombel  
i Jerzym Maciejewskim. Swoje drużyny stworzyli 
nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomicznych, ze 
szkoły w Hucie Mińskiej i z papieskiej trójki. Byli 
również reprezentanci rad rodziców – ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim i ze 
Szkół Salezjańskich. Robert Gałązka i Kazimierz 
Markowski reprezentowali radę miasta. Była 
również rodzinna drużyna Górasów – tata, syn  
i dwoje wnucząt.

Nagrody dla zwycięzców, 
czyli dla wszystkich
Organizatorzy zadbali o to, by nagrody i dyplo-
my otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Do-
datkowo upominki książkowe od mecenasów 
otrzymali najlepsi. W rywalizacji popołudniowej 
wszyscy wykazali się ogromną wiedzą o naj-
nowszej historii Polski oraz życiu i nauczaniu 
Jana Pawła II. 
– Podium musi być nieco szersze, żeby wszyscy 
się zmieścili – mówił diakon Bogdan Sadowski  

z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, 
który w imieniu jury ogłaszał werdykt. W jury 
pracowali także: Piotr Dmitrowicz z Muzeum 
Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w War-
szawie, Radek Molenda z tygodnika „Idziemy” 
oraz nauczycielki z papieskich szkół – Agniesz-
ka Nowak, Lilla Kłos, Marzena Grzyb, Anna Su-
mińska i Anna Woźniak.
 Jurorzy wyłonili aż trzy zwycięskie 
drużyny. I miejsce zajęli pracownicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, nauczyciele ze Szkoły  
w Hucie Mińskiej oraz rodzina Górasów (Tade-
usz, Michał, Franciszek i Zuzanna Górasowie). 
Srebro dla lotników z 23. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego, a brąz dla drużyny reprezentującej 
Biuro Poselskiej Poseł RP Teresy Wargockiej.

Entuzjaści polskiej niepodległości
Konkurs był spotkaniem różnych grup, środo-
wisk, które połączył Jan Paweł II, ale miał też 
wymiar dydaktyczny. Uczestnicy, opiekunowie 
drużyn i widownia mogli się sporo nauczyć. 
Poprawna odpowiedź na każde konkursowe 
pytanie była wyświetlana na ekranie. Poza tym 
w czasie oczekiwania na werdykt jury odbyła 
się debata historyczna według pomysłu dyrek-
tora szkoły w Hucie Mińskiej, Piotra Matzanke. 
Trzy nauczycielki historii z papieskich szkół – 
Agnieszka Nowak, Anna Sumińska i Anna Woź-
niak opowiadały uczestnikom obu konkursów  
o entuzjastach, bez których nie byłoby niepod-
ległej Polski, którzy dokonywali w trudnych cza-
sach dwudziestolecia międzywojennego rzeczy 
wprost niemożliwych. 
 Tegoroczny Powiatowy Dzień Pa-
pieski zakończył się tradycyjnie przy pysznych 
kremówkach, które ufundował Rafał Majewski 
z Zakładu Cukierniczego w Mrozach. Organiza-
torzy dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób pomogli w organizacji tegorocznego 
Powiatowego Dnia Papieskiego, zwłaszcza me-
cenasom przedsięwzięcia: staroście mińskiemu 
Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu, wójtowi 
gminy Mińsk Mazowiecki Januszowi Antoniemu 
Piechoskiemu, burmistrzowi Mińska Mazowiec-
kiego Marcinowi Jakubowskiemu i Miejskiej Ko-
misji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 
Instytutowi Papieża Jana Pawła II w Warszawie, 
Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Mu-
zeum Jana Pawła II w Kardynała Wyszyńskiego 
w Warszawie oraz tygodnikowi „Idziemy”.    

Izabela Saganowska, fot. z arch. SP nr 3

24 pazdziernika odwiedzili nas niecodzienni 
goście: sierżant sztabowy Dominika Witek, 
młodszy aspirant Leszek Gizak, sierżant Emil 
Wieczorek i strażnik miejski inspektor Robert 
Szostak.
 Tematyką spotkania było bezpiecz-
ne poruszanie się po drogach pieszego i ro-
werzysty.Dzieci dowiedziały się, jakie zasady 
musi przestrzegać uczeń pokonujący swo-
ją drogę do szkoły. Przypomniano również  
o obowiązku noszenia po zmroku elementów 
odblaskowych. Całe spotkanie uświetniły wy-
stępy klas drugich- wiersze, piosenki i zaba-
wy tematyczne związane z bezpieczeństwem 
dzieci. W trakcie akcji profilaktycznej wyłonio-
no laureatów szkolnego etapu V Powiatowego 
Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Zasa-
dach Udzielania Pierwszej Pomocy „Jestem 
bezpieczny”. 
Są nimi:
Zuzanna WITEK 3a
Julia ROGALA 3b
Gratulujemy i życzymy powodzenia w dal-
szych powiatowych zmaganiach konkursu!
Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny 
klas pierwszych „Bezpieczna droga do szkoły:
Zwycięzcami zostali:
1. Wiktoria MULARCZYK 
2. Iga JANKOWIAK
3. Karolina CHŁOPIK, Filip KUBICKI

Wyróżnienia zdobyli:
Lila KOMOROWSKA
Laura MADEJ
Izabela GROCHOWSKA
Marcel RZYSZKIEWCZ
Oliwia KORZEŃ
Szymon KISIELEWSKI
Natalia BIERNACKA
Julianna GNIADEK
Inga DZIARNOWSKA
Natalia DĄBEK
Lena SAKOWSKA
Anna MOŚCICKA
Julia MOŚCICKA

Wszystkim zwycięzcom GRATULUJEMY!
 
Wiele frajdy przyniosły dzieciom nagrody 
sponsorowane przez Radę Rodziców naszej 
szkoły oraz maskotki Pancernika Gustawa 
wręczone przez naszych gości.
Dziękujemy! Mamy nadzieję, że maskotki 
będą przypominały dzieciom udzielone przez 
policjantów wskazówki a nasi uczniowie będą 
je przestrzegali.
              Życzymy bezpiecznej drogi do szkoły!

Grażyna Suchodolska, Justyna Kalinowska
fot. z arch. SP nr 6

Pocztówkowa mapa Polski

Akademia
bezpiecznego 
dziecka

Powiatowy Dzień Papieski
W ostatnim czasie dużym powodzeniem wśród 
przedszkolnych akcji cieszy się tak zwana „wy-
miana pocztówkowa”.  Zasada jej działania jest 
niezwykle prosta i polega na tym, iż przedszkola 
z całej Polski chętne do współpracy przesyłają 
do siebie pozdrowienia na  kartkach z widokami 
swojego miasta. Sama akcja, poza tym, iż jest 
fantastyczną zabawą, stawia sobie za główny 
cel poznanie różnych regionów Polski oraz pro-
pagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania 
informacji. Do takiej właśnie akcji włączyło się  
w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole Miejskie 
nr 5 „Tęczowa Dolina”.
 Dzięki wymianie pocztówkowej naj-
młodsi poznają polskie miasta oraz regiony,  
w których się one znajdują - umieszczanie, na spe-
cjalnie przygotowanej w holu przedszkola mapie 
pocztówek, staje się dla dzieci prawdziwą lekcją 
geografii w praktyce. Przedszkolaki rozbudzają  
w sobie zainteresowanie turystyką oraz podró-
żami. Wielu z nich miało okazję odwiedzić różne 
zakątki Polski, dzięki czemu mogą podzielić się 
z rówieśnikami swoimi wrażeniami oraz wspo-
mnieniami. Ponadto dzieci uczą się popraw-
nego adresowania pocztówek: dowiadują się,  
w którym miejscu należy przykleić znaczek, w jaki 
sposób napisać poprawnie adres wraz z kodem 
pocztowym danej miejscowości, a także poznają 
drogę przesyłki od momentu napisania listu po 
dostarczenie go adresatowi. Najmilszym okazuje 
się jednak redagowanie tekstów pozdrowień na 
pocztówkach wysyłanych do przedszkolaków  
z różnych regionów oraz czytanie pozdrowień 
znajdujących się na widokówkach przychodzą-
cych, co uczy dzieci otwartej postawy na świat 
oraz nawiązywania życzliwych kontaktów z inny-
mi ludźmi.

Joanna Barańska PM nr 5, fot. z arch. przedszkola
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Z ŻYCIA MIASTA

I Bieg Pamięci Powstańców Warszawy

Z ŻYCIA MIASTA

Po raz kolejny Mińsk Mazowiecki gościł 
najlepszych zawodników i zawodniczki 
sportów sylwetkowych. 14 października  
w Hali Sportowej przy szkole Kopernik 
został rozegrany Puchar Polski w Kultu-
rystyce i Fitness, którego organizatorem 
był Miński Klub Sportowy KWADRAT.  

 Były to jednocześnie elimina-
cje do Kadry Narodowej na Mistrzostwa  
Świata w Fitness, które odbyły się 26-28 
października w Białymstoku oraz Mi-
strzostwa Świata w Kulturystyce 9-11 li-
stopada w Hiszpanii. W zawodach wzięło 
udział 134 zawodników i zawodniczki  
z całego kraju. Mińsk Mazowiecki od 
dawna kojarzy się z imprezami sporto-
wymi najwyższej rangi i tym razem wy-
soki poziom rywalizacji docenili licznie 
zgromadzeni widzowie. Honorowy pa-
tronat nad tym wielkim wydarzeniem 
sportowym objął Burmistrz Miasta pan 
Marcin Jakubowski. Głównym partne-
rem organizacyjnym był Polski Związek 
Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego, 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mińsku Mazowieckim. 

Albert Szczygielski fot. z arch MKS Kwadrat

Wielka Gala Kulturystyki i Fitness 

Jest piękny, słoneczny sobotni poranek 
6 października 2018 r. Trwają ostat-
nie przygotowania dyrektora biegu 
nauczyciela wychowania fizycznego 
Marka Czyżowskiego wraz z ekipą do 
przeprowadzenia pierwszego w historii 
biegu pamięci Powstańców Warszawy. 
Biegu pod hasłem 63 Dni Chwały. 

 Rozpoczęcie imprezy sporto-
wej poprzedziło spotkanie uczestników 
i organizatorów przy Kamieniu Pamię-
ci Powstańców Warszawy, który od 
1995r. stanowi miejsce pamięci bohate-
rów 1944. Odegrano hymn Państwowy, 
złożono kwiaty, zapalono znicze. Był to 
pierwszy krok do rozpoczęcia impre-
zy, którą otworzył dyrektor biegu Ma-
rek Czyżowski oraz dyrektor Placówki 
Tomasz Płochocki. Starosta Antoni Jan 
Tarczyński, który objął bieg patronatem, 
sygnałem startowym rozpoczął pierwsze 
rywalizacje w kategoriach dziecięcych  
i młodzieżowych. Później przyszedł czas 
na start biegu głównego. Przed biegiem 
nastąpiła profesjonalna rozgrzewka, 
którą poprowadziło Studio Fitness Fi-
t&Joy. Punktualnie o godz. 12.00 sygnał 
do startu dał dyrektor Zespołu Tomasz 
Płochocki przy udziale dyrektora MOSiR 
Roberta Smugi i wicedyrektora szkoły 
Jerzego Gańko. 
 Rywalizacja na dystansie 7 km 
odbyła się po drogach Miasta, Gminy 
oraz Lasów Państwowych w kilku kate-
goriach wiekowych oraz branżowych. 
Pierwszy na metę przybiegł  Maciej Ba-
durek z Mińska Mazowieckiego z cza-
sem 22 min. 55 sek., natomiast wśród 
kobiet   Sieradzka Justyna z Warszawy  
z czasem 32 min. 11 sek.   
 Dekoracji uczestników dokony-
wała młodzież oraz nauczyciele naszego 
Zespołu, zaraz po wbiegnięciu na metę, 
specjalnym medalem okolicznościowym.  
Nagrody w poszczególnych kategoriach  

wręczali zastępca Burmistrza Miasta 
Krzysztof Michalik, Prezes ZNP o/Mińsk 
Mazowiecki Stanisław Mejszutowicz, wi-
cedyrektor ZSZ Agnieszka Paja, wicedy-
rektor ZSZ Jerzy Gańko, Dyrektor Zespo-
łu Tomasz Płochocki.

Wręczono podziękowania: 
SPONSOROM AWENTA, MOSiR, ARGO, 
PARTNER, PEC, Fit&Joy, ZNP, FOLPAK, 
DOLATA ROWERY PL, SKLEPY odzie-
żowe MODA, GREY WOLF MOODOO, 
IMPET, VERSUS AUTO GAS equipment. 
PIZZA na Klonowej, Cukiernia Wielgo-
las, Andrzej Obłoza handel wielobran-
żowy Agnieszka i Jarosław Kurek, RACE  
FIGHTER.

PARTNEROM: OSP KĘDZIERAK, Hu-
fiec ZHP Mińsk Mazowiecki, Nadleśnic-
two Mińsk, MMKS Mińsk Mazowiecki,  
KS ACTIVUM SPORTS, Zarządowi Dróg 
Miejskich, Komendzie Powiatowej Poli-
cji, Straży Miejskiej. 

PATRONOM BIEGU: Starosta Miński 
Antoni Jan Tarczyński, Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski, Wójt Gminy Mińsk 
Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski
PATRONOWI MEDIALNEMU: MINSK 
MAZ.COM WIRTUALNY MIŃSK MAZO-
WIECKI.
   
 Na zakończenie imprezy ode-
grano hymn szkoły oraz rozlosowano 
nagrody wśród wszystkich uczestników 
biegu. Nad wszystkim czuwała spraw-
ność organizacyjna dyrektora biegu Mar-
ka Czyżowskiego i jego ekipy: młodzie-
ży szkolnej, nauczycieli i pracowników 
szkoły wicedyrektor Janusz Zduńczyk, 
Małgorzata Czyżowska, Marzena Rusz-
pel, Magdalena Kopera, Katarzyna Za-
wadzka, Halina Mikuszewska, Elżbieta 
Paluch, Jarosław Wachowicz, Magda-
lena Jurzyk, Elżbieta Zagórska, Janusz 
Zawadka, Krzysztof Ślusarczyk, Ryszard 
Wolski, Agata Banaszek, Marek Kamiń-
ski, Anna Szczygielska, Mariola Piwek, 
Robert Fusik oraz RICE FIGHTER: Ra-
fał Kłosiński prowadzący imprezę, Artur 
Kłosiński, Michał Wiczuk, Anna, Mariusz, 
Norbert i Jakub Świerczyńscy, Ewa 
Chróst, Ewelina Kaska Łobodowska, 
Tobiasz Nowakowski, Katarzyna i Karol 
Zalewscy, Aneta Mejka, Joanna Chole-
wińska, Mariola Paprocka. 
 Szczególne uznanie należy się 
wszystkim uczestnikom biegu dzieciom, 
młodzieży, dorosłym, rodzicom, dziad-
kom, sympatykom i kibicom. ZAPRA-
SZAMY ZA ROK.

Dodatkowo link do wyników i zdjęć  
www.zmierzymyczas.pl/wyniki.html  
w zakładce I Bieg Pamięci Powstańców 
Warszawy.
     

ZSZ nr 2, fot. z arch. szkoły

„Cisza dokoła... Koncert w hołdzie 
twórcom Niepodległej” - pod takim 
tytułem licznie zgromadzona widow-
nia wysłuchała utworów Stanisława 
Moniuszki, Zbigniewa Noskowskiego, 
Ignacego Jana Paderewskiego, Mie-
czysława Karłowicza, Jana Adama 
Maklakiewicza, Stanisława Niewia-
domskiego i Henryka Czyża.

 Koncert otworzył nokturn cis-
-moll op.20 Fryderyka Chopina w wyko-
naniu Krzysztofa Trzaskowskiego - lau-
reata wielu konkursów pianistycznych 

ogólnopolskich i międzynarodowych, 
min. XV konkursu chopinowskiego (dotarł 
do II etapu), obecnie wykładowcy Uni-
wersytetu Muzycznego im. F. Chopina 
w Warszawie oraz korepetytora solistów 
Polskiej Opery Królewskiej. Krzysztof 
Trza-skowski towarzyszył na fortepia-
nie wokalistom. W niepodległościowym 
repertuarze wystąpili: Marcela Wierz-
bicka-Opalińska – sopran, absolwent-
ka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 
uczestniczka Akademii sopranowej przy 
Teatrze Wielkim w Warszawie, stypen-
dystka Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego; Natalia Ołów – mezzoso-
pran, absolwentka Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy, laureatka wielu konkur-
sów ogólnopolskich i międzynarodo-
wych, współpracuje z Zespołem Arty-
stycznym Wojska Polskiego; Dominik 
Opaliński – bas, absolwent Uniwersytetu 
Muzycznego im. F. Chopina w Warsza-
wie, współpracuje z Operą Śląską, Operą 

Wrocławską, Operą w Lipsku oraz prof. 
Krzysztofem Pendereckim.

 Piotr Gronek, fot. z arch. MTM

Koncert w hołdzie twórcom Niepodległej 
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Z ŻYCIA MIASTA Z ŻYCIA MIASTA

Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim”

Zawarto umowę na budowę kanalizacji wód opadowych w ul. Osiedlowej 

Fundusz Sprawiedliwości dla OSP

Miasto  Mińsk  Mazowiecki  uzyskało  
dotację  celową ze środków Funduszu  
Pomocy  Pokrzywdzonym  oraz  Po-
mocy  Postpenitencjarnej – Funduszu  
Sprawiedliwości w ramach Programu 
I, Priorytetu IIIB:  „Wsparcie i rozwój 
systemu instytucjonalnego pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestęp-
stwem i świadkom oraz realizacja przez 
jednostki sektora finansów publicz-
nych zadań ustawowych związanych  
z ochroną interesów osób pokrzyw-
dzonych przestępstwem i świadków 
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia  
przestępstwem”, którego  dysponen-
tem  jest  Minister  Sprawiedliwości.

 W  ramach  przyznanych  środ-
ków  finansowych  oraz  1% wkładu  
własnego  zakupiono  wyposażenie   
i  sprzęt  ratowniczy  zarekomendowany  
przez  zespół  weryfikacyjny  Państwo-
wej  Straży  Pożarnej.
 30 października  2018 r. Bur-
mistrz  Miasta  Mińsk  Mazowiecki  
przekazał  nabyte  wyposażenie  i  urzą-
dzenia  na  rzecz  ochotniczych  straży  
pożarnych.  

Zakończono realizacje zadania pn. 
„Zakup wyposażenia do Miejskiej 
Szkoły Artystycznej I stopnia im. Kon-
stantego Ryszarda Domagały w Mińsku 
Mazowieckim” które jest dofinansowa-
ne  w ramach Programu Infrastruktura 
Szkolnictwa Artystycznego ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury.

Dzięki dofinansowaniu udało się zakupić 
do sali koncertowej odbiornik cyfrowy, 
nadajniki do ręki, akumulatorki, skrzydło 
sterowania oświetleniem oraz zestaw 
oświetleniowy. Całkowity koszt zada-
nia wynosi 64 954,64 zł brutto, z czego 
50 000,00 zł stanowi dofinansowanie  

1.  Ochotnicza Straż  Pożarna   „Kędzie-
rak”  otrzymała:
-    przenośny  zestaw  oświetleniowy  
RALS 9460 C,
-    zabezpieczenia poduszki powietrznej 
kierowcy oraz pasażera 35-39  i  40-45,
-    bosak  dielektryczny teleskopowy  do 
20kV,
-    wielofunkcyjne  narzędzie ratownicze 
RES-RENCH,

w ramach Programu Infrastruktura 
Szkolnictwa Artystycznego ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury.

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM

Zakup wyposażenia do MSA

2. Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Miń-
sku  Mazowieckim  otrzymała:
-    przenośny  zestaw  oświetleniowy  
RALS 9460 C,
-    wielofunkcyjne  narzędzie ratownicze 
RES-RENCH RENCH,  
-    latarka  akumulatorowa Streamlight 
Waypoint 230V, 12V.

Zespół Zarzadzania Kryzysowego

Koncert „Dzieci Dzieciom” w MSA

W dniu 19 października odbył się kon-
cert  „Dzieci Dzieciom” z okazji upa-
miętnienia jubileuszu XX- lecia działal-
ności Mazowieckiego Stowarzyszenia 
Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Po-
rażeniem Dziecięcym „Krok dalej”  
i Światowego Dnia Mózgowego Pora-
żenia Dziecięcego. 

 Koncert zagrali uczniowie MSA 
oraz przedstawicielka stowarzyszenia 

- pani Agnieszka Makowska. Podczas 
imprezy pani Grażyna Wiącek - prezes 
stowarzyszenia - wręczyła statuetki i po-
dziękowania dla  sponsorów oraz oso-
by wspierające działalność organizacji.  
W finale koncertu pojawił się świątecz-
ny tort, na którym świeczki zdmuchiwali 
uczniowie stowarzyszenia. 

 Uczniowie MSA dziękują  pani 
prezes Grażynie Wiącek za wspania-

łe niespodzianki, które otrzymali wraz  
z gromkimi brawami. „Dla nas - uczniów 
i nauczycieli MSA- jest pani doskonałą 
organizatorką stowarzyszenia, bohater-
ką o dużej odwadze i energii, wspierają-
cą dzieci niepełnosprawne i ich rodziny. 
Dziękujemy!”

Joanna Nowik, fot. z arch. MSA

5 listopada 2018 r.  zawarto umowę na 
realizację Zadania nr 6 „Budowa kana-
lizacji wód opadowych w ul. Osiedlo-
wej”. Zadanie będzie realizowane przez 
Mirosława Krysiuka prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą 
„Roboty Drogowe i Brukarskie Miro-
sław Krysiuk” z siedzibą w Mińsku Ma-
zowieckim.  
 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz  
z budową drogi w ul. Osiedlowej realizo-
wana będzie w latach 2018-2019 r. 
Zakres robót obejmuje m.in.:
- budowę sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z drenażem i wylotem do rzeki 
Srebrnej; 
-  budowę rowów otwartych;
- wykonanie robót drogowych obej-
mujące wykonanie nawierzchni jezdni, 
poboczy, chodników, zjazdów  i miejsc 
postojowych, pętli autobusowej, wynie-
sionych skrzyżowań.

red. fot. z arch. UM MM
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Rodzinne dziedzictwo
Barbary Młynarskiej - Ahrens
10 października, o godz. 18:30 w Czy-
telni Biblioteki, dzięki obecności Barba-
ry Młynarskiej - Ahrens – siostry Wojcie-
cha Młynarskiego, mogliśmy dowiedzieć 
się więcej o losach rodziny Młynarskich  
i Rubinsteinów. Strażniczka rodzinnego 
archiwum w rozmowie z pisarzem i hi-
storykiem sztuki - Jerzym Sosnowskim, 
autorem jej biografii pt. „Życie nie tylko 
snem”, wspominała szczęśliwe lata i ro-
dzinne perypetie. 
 Dziecięce lata Barbary Mły-
narskiej upłynęły w domu w Komoro-
wie, w którym organizowano literackie 
wieczorki, celebrowano tradycje, a na 
ścianach wieszano liczne olejne obra-
zy. Nasza bohaterka miała okazję ob-
cować ze sztuką, muzyką oraz słowem 
pisanym. Szczególnie dziadek Tadeusz 
Zdziechowski zarażał  małą wówczas 
Barbarę i jej brata pasją do literatury. 
Miała także uzdolnienia aktorskie, które 
od najmłodszych lat realizowała w radiu 
(nazywana była dzieckiem Polskiego 
Radia), telewizji, a w końcu na deskach 
Teatru Powszechnego i Narodowego  
w Warszawie. Jej wspomnienia, spisa-
ne w książce Jerzego Sosnowskiego, 
zostały bogato zilustrowane niepubliko-
wanymi dotąd fotografiami, rysunkami, 
a także poezją. 
 Dzięki Barbarze Młynarskiej – 
Ahrens możemy poznać piękną historię 
o poszukiwaniu własnej drogi i rodzin-
nym dziedzictwie.  

Jeszcze tylko jeden szczyt…
„Dla niektórych ludzi te parę sekund, 
które przeżywają gdzieś tam w górach, 
jest ważniejsze niż cokolwiek innego  
w życiu i temu życiu te parę sekund 

przeżyte tam – nada sens”. Te słowa 
Wandy Rutkiewicz wyrażają jej miłość 
do gór i niepohamowaną chęć ciągłego 
odkrywania ich tajemnic. Tymczasem 
okazuje się, że tak jak dla tej alpinistki 
góry, tak dla nas ona do dziś jest wiel-
ką tajemnicą. 17 października, z okazji 
premiery książki „Wanda Rutkiewicz. 
Jeszcze tylko jeden szczyt” autorstwa 
Elżbiety Sieradzińskiej, mieliśmy moż-
liwość dowiedzieć się więcej na temat 
jednej z najsławniejszych himalaistek 
świata. Termin spotkania nie był przy-
padkowy – dzień wcześniej minęło 40 
lat od wejścia Wandy Rutkiewicz na Mo-
unt Everest, który zdobyła jako pierwsza 
Polka i pierwsza Europejka. 
 Wieczór rozpoczęła wypowiedź 
Hanny Grudzińskiej z wydawnictwa Mar-
ginesy, zawierająca wiele serdecznych 

słów kierowanych do autorki biografii. 
Następnie, aby zobrazować, jak niebez-
pieczna i nieposkromiona jest natura gór 
i wprowadzić publiczność w tematykę 
himalaizmu wyświetlony został trailer 
filmu „Everest”. Potem była rozmowa, 
która dowiodła, że historia Wandy Rut-
kiewicz nadal nas intryguje i porusza,  
a tajemnice z nią związane wciąż kuszą, 
by je odkrywać. Spotkanie pokazało, jak 
złożoną i charyzmatyczną osobowością 
była Wanda Rutkiewicz, która nie wie-
rzyła we własną śmierć, choć jak mawia-
ła, przed przeznaczeniem nie ma dla niej 
ucieczki. 
 Do Mińska Mazowieckiego 
specjalnie z okazji premiery książki  
o Wandzie Rutkiewicz przyjechała Da-
nuta Piotrowska. Dzięki jej uprzejmości 
spotkaniu towarzyszyła wystawa „Echo 
gór”. Składają się na nią czarno – bia-
łe zdjęcia jej męża Tadeusza Piotrow-
skiego – taternika, alpinisty, himalaisty  
i zdobywcy K2 w 1986 roku. Klima-
tu spotkaniu dodał także poczęstunek 
przygotowany dla uczestników wieczo-
ru. Oscypki, korboce i bundz dotarły 
do nas prosto z góralskiej bacówki.  
Na koniec tradycyjnie był czas na auto-
grafy i rozmowy. I choć wieczór ten już 
za nami, to przed nami lektura książki  
o Wandzie Rutkiewicz, która miejmy na-
dzieję zainspiruje wielu z nas do zdoby-
wania własnych ośmiotysięczników. Bo 
przecież każdy z nas ma swój Everest.
  

Warsztaty o uchodźstwie 
Miejska Biblioteka Publiczna we współ-
pracy z Fundacją „Ocalenie” zorgani-
zowała 31 października warsztaty na 
temat uchodźstwa w Polsce. Czy łatwo 
zostać uchodźcą w naszym kraju? Kim 
są uchodźcy, skąd pochodzą i dlacze-
go uciekają z krajów, w których nie ma 
wojny? Jak odróżnić fakty na temat 
uchodźstwa od stereotypów i obie-
gowych opinii? Na powyższe pytania 
uczestnicy spotkania szukali odpowie-
dzi poprzez wspólną dyskusję, a przede 
wszystkim symulacyjną grę z udzia-
łem imigranta. Spotkanie było okazją 
do zdobycia wiedzy na temat obecnej 
sytuacji uchodźców w naszym kraju.  
W zajęciach wzięli udział pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, przedstawiciele Uniwersytetu trze-
ciego Wieku,  a także wielu nauczycieli, 
którzy otrzymali wskazówki, jak rozma-
wiać na ten trudny temat z młodzieżą.  
Już wkrótce w bibliotece:
• 24 listopada, godz. 14:00 – IV Mińskie Spo-
tkania Wydawców Publikacji Regionalnych 
„Nad srebrną”
• 24 - 26 listopada – Dni Kultury Żydowskiej 
„Bliscy i Oddaleni”

Serdecznie zapraszamy na IV Spotkania Wydawców Publikacji 
Regionalnych „Nad Srebrną”!
 24 listopada 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim 
organizuje IV Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych, poświęcone 
Mińskowi Mazowieckiemu i Powiatowi Mińskiemu. Tym razem Targom będzie towa-
rzyszyła wystawa ze zbiorów Mariusza Dzienia, poświęcona 100 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Zobaczymy obrazy, pamiątkowe druki, broń i wiele 
kolekcjonerskich perełek z naszego regionu.
 Wyjątkowym wydarzeniem będzie także spotkanie z dr Rutą Śpiewak wo-
kół przepięknego albumu o polskiej wsi „Patrząc na wieś”.
 Album został przygotowany z równolegle powstającymi opracowaniami na-
ukowymi w ramach projektu „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”. Staran-
ny dobór zdjęć ukazuje ostatnie stulecie wsi bez upiększeń i stylizacji. Twórcy albumu 
podzielili zebrany materiał na kilka części omawiających różne tematy, dzięki czemu 
książka układa się w zbiorową, wielowątkową panoramę wiejskiej Polski.
 Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Wystawców prosimy o wcześniej-
szy kontakt z Biblioteką. Zapraszamy.
 IV Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych odbędą się pod 
patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  i Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich.
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Kino ze sztuką
W Miejskim Domu Kultury 12 paź-
dziernika zainaugurowany został nowy 
cykl „Kameralne kino ze sztuką w tle”.  
W ramach pierwszego pokazu odbyła 
się projekcja filmu Lecha Majewskiego 
„Młyn i krzyż”. Ręką reżysera, na oczach 
widzów, ożywiony zostaje niezwykły ob-
raz – „Droga Krzyżowa” Bruegla, z ca-
łym swym pięknem, z całą swoją suro-
wością i okrucieństwem. Dzięki nowym 
technologiom reżyser pokazuje losy 12 
postaci z obrazu. 
 Raz w miesiącu, w MDK wi-
dzowie będą mogli zobaczyć filmy opo-
wiadające historie artystów i ich dzieł, 
odkrywając, że granice wyobraźni, dla 
prawdziwych artystów nie istnieją. 

Utkały makatki
Nową inicjatywą Miejskiego Domu Kul-
tury są comiesięczne warsztaty dla do-
rosłych z różnych dziedzin niekoniecz-
nie sztuki. 
 13 października przy współpra-
cy studia Tartaruga odbyły się warsztaty 
tkackie. Przez pięć godzin uczestniczki 
poznały podstawy tkania, a z warszta-
tów wyszły z nową pasją i własnoręcznie 
zrobioną tkaniną dekoracyjną gotową 
do powieszenia na ścianie.
 Kolejne warsztaty – naturalnych 
kosmetyków - odbędą się 24 listopada. 
A 8 grudnia zapraszamy na warsztaty 
stolarskie „Wióry lecą - stolarka dla ko-
biet i nie tylko”. 

Słowik i cesarz
W MDK cały czas trwa remont. Nie jest 
to jednak przeszkodą w organizowaniu 
wydarzeń kulturalnych. 14 październi-
ka wspólnie z Teatrem Kuffer zaprosili-
śmy najmłodszych na adaptację znanej 
wszystkim bajki Andersena mówiącej  
o tym, że czasem to, co małe i niepozor-
ne okazuje się najbardziej wartościowe. 
A kolorowe błyskotki dają tylko chwilo-
wą radość. Aktorzy opowiedzieli historię 
o miłości i przyjaźni. W spektaklu dzieci 
zobaczyły piękne lalki i chińskie deko-
racje. Morał był jednak całkiem współ-
czesny.

Jesteśmy wolni
Miejski Dom Kultury został zaproszony 
przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedl-
cach do partnerstwa w projekcie Ogól-
nopolski Festiwal „Jesteśmy Wolni”. 
Jego celem było włączenie mieszkań-

ców 11 gmin z 4 województw do ak-
tywnego i radosnego świętowania 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. 
 Z tej racji w Mińsku Mazowiec-
kim 18 października odbył się Przegląd 
Festiwalowy „O, Ziemio Polska – z pie-
śnią i piosenką do Niepodległości”. 
Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół 
podstawowych i średnich z terenu po-
wiatu mińskiego. Uczestnicy mieli za 
zadanie zaprezentować dwa utwory 
muzyczne z repertuaru polskich pieśni 
i piosenek religijnych, rycerskich, sta-
ropolskich, żołnierskich, historycznych, 
patriotycznych, mówiących o miłości do 
ojczyzny. 
 W ramach Festiwalu przygoto-
wana została wystawa fotografii „Mińsk 
Mazowiecki w latach odzyskania nie-
podległości”, natomiast Mariusz Dzienio 
wygłosił pod tym samym tytułem wykład 
historyczny. 

 Wieczorem mińską odsłonę 
Festiwalu zakończył koncert „Piosenki 
niepodległe”. Artyści Polskiego Teatru 
Muzycznego Scena Retro przypomnieli 
publiczności, że wolność rodziła się nie 
tylko na barykadach i we frontowych 
okopach, ale także wyrastała  z uśmie-
chu, owocując piosenką, która zapada-
łą w pamięć, ciesząc kolejne pokolenia 
słodką melodią i życiową refleksją.

Trumba w piwnicy
Trumba Jazz to miński projekt jazzowy 
założony i nieprzerwanie działający od 
2014 roku. Podstawowy skład to trzech 
instrumentalistów z dużym doświadcze-
niem scenicznym, prowadzony przez 
Rafała Gańko - absolwenta Akademii 
Jazzowej w Katowicach.

Styl grupy można określić jako ekspe-
rymentalną fuzję jazzu, funku i rytmów 
latynoskich. Zespół wykonuje przede 
wszystkim własne kompozycje. - Gra-
my jazzowe niestandardy o funkowym 
posmaku, przyprawione sporą dawką 
swingu. Lubimy eksperymenty - cieka-
we melodie chętnie mieszamy z nietu-
zinkowymi rytmami - mówią muzycy, 
którzy wystąpili w podziemiach Pałacu 
Dernałowiczów 26 października. 

Lifting 
Moje życie - jak wielka walizka co nieść 
ciężko i zostawić szkoda…” - mówi Jo-
lanta Żółkowska wcielając się w rolę 
pięćdziesięcioletniej kobiety, która sta-
nęła na zakręcie życiowym w ujmującym 
i zabawnym muzycznym monodramie, 

który można było obejrzeć 27 paździer-
nika w MDK. 
 Autorka Alice Burt  w zabawny, 
lekki, ale i wzruszający sposób, opo-
wiada o życiu kobiety, która pomimo 
wszystko odnajduje wiarę w sens życia. 
Brawurowa kreacja Jolanty Żółkowskiej, 
piękne teksty piosenek Ewy Zelenay, 
wzbogacone muzyką Piotra Golli spra-
wiły, że spektakl ogląda się z wielką 
przyjemnością, a jednocześnie wielu z 
widzów znajduje tu kawałek swojego 
własnego życia. 

Herbert i Sabat
W ramach spotkań salonu poetyckiego 
28 października MDK zaprosił na spo-
tkanie z twórczością Zbigniewa Her-
berta - poety i eseisty, autora utworów 

dramatycznych i słuchowisk, pisarza  
o wielkim dorobku, wyjątkowym auto-
rytecie artystycznym i moralnym, o bio-
grafii tragicznie uwikłanej w historię XX 
wieku. 
 Wiersze Herberta przedstawił 
znakomity aktor młodego pokolenia 
Marcel Sabat. Spotkanie poprowadziła 
Anna Obszarna. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

Miło nam poinformować, że dobiega końca 
remont w Miejskim Domu Kultury. Dziękuje-
my za zrozumienie, którym wykazaliście się 
Państwo uczestnicząc w zajęciach poza 
MDK. Dziękujemy również dyrekcjom i pra-
cownikom Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
Szkoły Podstawowej nr 3 za okazaną nam 
pomoc i gościnność.
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Z IMPREZ MDK Z IMPREZ MDK
To już kolejna dziesiątka w tym roku. 
Po jubileuszowym „dziesiątym” Himils-
bachu, kolej przyszła na jubileuszowy 
10. Festiwal Piotra Skrzyneckiego.  
Na trwające od 6 do 10 listopada świę-
to sztuki Miejski Dom Kultury przygo-
tował 10 wydarzeń artystycznych.  
 
Przebojami wszech czasów z Kabare-
tu Starszych Panów Festiwal rozpoczął 
Artur Gotz. Artysta odnosząc się z sza-
cunkiem do pierwotnych wykonań, dzię-
ki wykorzystaniu instrumentów elektro-
nicznych, zaskakującym aranżacjom  
i porywającej interpretacji, połączył to, 
co sentymentalne, z tym, co bliskie i ak-
tualne człowiekowi XXI wieku. Usłyszeli-
śmy wielkie szlagiery: „Addio pomidory” 
czy „Piosenka jest dobra na wszystko”, 
jak również odkryliśmy na nowo piosen-
ki mniej znane: „Torreador i kastaniety”, 
„Sposoby robienia kariery” czy „Wesoły 
deszczyk”. Niezwykły koncert dostar-
czył wrażeń i wzruszeń zarówno tym, 
którzy mieli w pamięci występy Kaba-
retu Starszych Panów, jak i młodszemu 
pokoleniu.
 Dzień później Stanisław Gór-
ka zaprosił publiczność na spotkanie  
z „Pieśniami Miłości i Nienawiści” wg 
prozy, wierszy i piosenek Leonarda Co-
hena. W ciągu 60 minut poetyckiego 
spektaklu widzowie mogli poznać sto-
sunek Cohena do współczesnego mu 
świata, do miłości, a w konsekwencji do 
kobiet. To działo się wieczorem, nato-
miast przed południem młodzież liceal-
na wzięła udział w warsztatach literac-
kich pod wdzięczny tytułem „Jak Bond 
i Borewicz zaliczyli odlot”. Jak pisać 
dobre opowiadania, jak szukać tematów 
radził młodzieży Przemysław Semczuk, 
dziennikarz, publicysta, pisarz.  
 Spotkanie z Janem Nowickim  
z okazji wydania jego nowej książki 
„Piosenki, czasem wiersze” zgromadziło 
8 listopada w piwnicy Pałacu Dernało-
wiczów liczną publiczność, z zaintere-
sowaniem przysłuchującą się słowom 
mistrza, który wyjaśniał dlaczego poeci 
widzą więcej i czują inaczej. 
 Po spotkaniu widzowie mogli 
zobaczyć monodram w wykonaniu Be-
aty Malczewskiej „6 Sekund”. Była to 
wzbogacona o elementy tańca, śpiewu 
i pantomimy opowieść o współczesnej 
aktorce, która po latach pracy postana-
wia nieoczekiwanie całkowicie odmienić 
swój wizerunek zawodowy. Beata Mal-
czewska, aktorka Narodowego Starego 
Teatru, w brawurowym tempie dokonała 
transformacji tej postaci na oczach wi-
dza. Publiczność zobaczyła pełne ab-

JUBILEUSZOWY Skrzynecki

KULTURA

surdalnego humoru i karykatury sceny, 
jakie wynikną ze zderzenia rozgrywki  
z cieniami przeszłości bohaterki - a am-
bicją wygrania pewnego castingu. 
 Z Festiwalem nierozerwalnie 
związana jest część konkursowa, czy-
li Przegląd Piosenki Poetyckiej. W tym 
roku jury w składzie Ziuta Zającówna, 
Kamila Klimczak, Antoni Krupa, Rafał 
Podraza i Robert Zapora postanowiła 
przyznać Grand Prix zespołowi Oczy-
baszki za oryginalne interpretacje w du-
chu piosenek „Piwnicy Pod Baranami”, 
wyróżnienie dla Klaudii Groth za inter-
pretację „Czarnej Sukienki”. Nagrodę 
Roberta Zapory otrzymał zespół Oczy-
baszki. 
 Muzyczna uczta czekała na 
widzów 9 listopada. Po konkursowym 
Przeglądzie scenę w Miejskiej Szkole 
Artystycznej we władanie wzięła Stani-
sława Celińska z Zespołem Macieja Mu-
raszko. Znakomita aktorka doceniona 
już przez publiczność jako doskonała 
pieśniarka wie jak przyciągnąć słucha-
cza i wprowadzić go w kameralny na-
strój. Publiczność miała okazję usłyszeć 
utwory z nowej, studyjnej płyty „Malino-
wa…”, okraszone anegdotami i wspo-
mnieniami niepowtarzalnej i charyzma-
tycznej Stanisławy Celińskiej.
 Zgodnie z dziesięcioletnią tra-
dycją, finałem Festiwalu był koncert 
galowy w wykonaniu artystów Piwnicy 
pod Baranami. Tegoroczny program 

muzyczny został przygotowany z myślą 
o 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Koncert „Niepodległa 
- znaczy Wolna” w sposób niezwykle 
pełny oddał to, ,,co się komu w duszy 
śni” - radość „Pierwszej Kadrowej”, 
ale i smutek za Jaśkiem, co „tam pod 
Wilnem gdzieś w wojence padł”. Pełen 
werwy i humoru ułanów - ,,malowanych 
dzieci”, zadumy nad „wojenką - cudną 
panią” oraz rycerskiej dumy „Pierwszej 
Brygady”, „Roty” i „Czerwonych maków 
na Monte Cassino”. Piwniczni artyści 
stworzyli wyjątkowy pomnik muzyczny 

dla tych, którzy 100 lat temu odzyskali 
dla naszego kraju niepodległość. 
 Festiwalowi w tym roku towa-
rzyszyła plenerowa wystawa plakatów 
Ryszarda Kaji – autora festiwalowej gra-
fiki oraz zorganizowany w MDK Riddle 
Room - pokój z zagadkami dotyczącymi 
Piotra Skrzyneckiego. 
 Duży wkład w organizację te-
gorocznego Festiwalu miała Miejska 
Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazo-
wieckim, która przez cztery dni gościła 
„Skrzyneckiego”. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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W dniu 4 listopada bieżącego roku  
w Miejskiej Szkole Artystycznej zo-
stało wykonane prawykonanie utworu 
„Pieśń o Niepodległej” autorstwa Grze-
gorza Duchnowskiego.

Utwór w warstwie muzycznej i słownej 
odnosił się do Polskiej drogi do niepod-
ległości, w której istotną rolę odegrał  
7 Pułk Ułanów Lubelskich i jego pro-
toplaści: słynni Beliniacy. Pojawił się 
również wątek ściśle związany z histo-
rią Mińska Mazowieckiego w 1918 roku  
w postaci wykorzystania fragmentu 
utworu poetyckiego, który został za-
mieszczony na stronie tytułowej pierw-
szego numeru tygodnika „Dzwon” wy-
danego w naszym mieście 16 listopada 
1918 roku.

Wykonawcami byli: soliści Anna Miko-
łajczyk - sopran, Aleksander Kunach 
- tenor, Patryk Rymanowski - baryton 
oraz orkiestra symfoniczna Unplugged 
Orchestra pod batutą Michała Śmigiel-
skiego.

Prawykonanie utworu poprzedził kon-
cert pieśni legionowych w autorskich 
aranżacjach Grzegorza Duchnowskiego.

To święto polskiej muzyki było dedyko-
wane 100. rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości oraz 100. rocznicy powstania 
7 PUL. Oryginalnym elementem całe-
go przedsięwzięcia, zorganizowane-
go przez Muzeum Ziemi Mińskiej, było 
wykorzystanie Dzwonu Niepodległości 
(waga 220 kg, wysokość 68 cm, średni-
ca 68, odlany w tonacji „d”) jako instru-
mentu muzycznego. Cały koncert został 
przyjęty przez publiczność gromkimi 
owacjami. Dodatkową atrakcją była pre-
zentacja bibliofilskich zbiorów Mariusza 
Dzienio dotyczących wydań śpiewników 
i zapisów nutowych polskich pieśni pa-
triotycznych z pierwszej połowy dwu-
dziestego wieku.

Na wniosek Muzeum Ziemi Mińskiej 
skomponowanie utworu „Piesń o Nie-
podległej” zostało dofinansowane ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego”. Za pomoc  
w uzyskaniu środków dziękujemy Panu 
Michałowi Górasowi.

MZM, fot. z arch. UM MM i Adam Łuczak

„Pieśń o Niepodległej” Grzegorza Duchnowskiego
  

KULTURA

„Polskie Podróże Architektoniczne  
w Rysunku Chabrowskiego” - wystawa 
indywidualna w Muzeum Ziemi Miń-
skiej, trwa od 10 października do 31 
grudnia 2018.

Wystawa rozpoczęła się wernisażem  
9 października. Gromadzi ona 100 prac 
z okazji 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę, do 21 listo-
pada prezentowana jest pierwsza część 
kolekcji, od 22 listopada druga jej część 
z tej okazji 21.11 o godz. 18.00 MZM za-
prasza na słodki półfinisaż.

„Chabrowski w swoich rysunkach po-
kazuje nam bogate dziedzictwo polskiej 
architektury, które na przestrzeni wie-
ków rozwijało się i nawarstwiało, two-
rząc polską tożsamość kulturową. Autor 
swoimi pracami zabiera nas w podróż  
w czasie i przestrzeni.

Każdy z nas może odnaleźć coś dla sie-
bie w prezentowanych pracach. Może 
staną się one impulsem do zorganizo-
wania wycieczki w miejsce w którym 
jeszcze nie byliśmy, a może przeciwnie, 
zachwycimy się budynkiem koło które-
go przechodzimy codziennie”. 
- dr inż. arch. Paweł Wąsowski

„Marek Chabrowski obrał rysunek za 
ulubione medium artystycznej wypo-
wiedzi. Rysunek pochłania całą jego 
twórczą energię i pozwala nieustannie 
się rozwijać.  To rysunek doskonale łą-
czący miękkość ołówkowej linii z migo-
tliwością akwareli , szkicowy, zgodny 
z perspektywą a jednocześnie bardzo 
wrażeniowy. Nie jest to także rysunek 
nowoczesny, bliżej mu raczej do rysun-
ków dawnych mistrzów. 

Iwona Pleskot, historyk sztuki

”Sto lat niepodległości, 
czyli jak zmieniała się 
Polska”

Spotkania dyskusyjne z cyklu ”Sto lat 
niepodległości, czyli jak zmieniała się 
Polska” - Polska Sztuka 1918-2018, 
gościem spotkania była Iwona Pleskot 
historyk sztuki i Polski Film 1918-2018  
z Jakubem Majmurkiem.

MZM, fot. z arch. UM MM

„Polskie Podróże Architektoniczne 
w Rysunku Chabrowskiego”

Muzeum Ziemi Mińskiej
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SPORT SPORT

20 października 2018 roku w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej nr 3  
w Mińsku Mazowieckim odbył się 
pierwszy turniej z cyklu Grand Prix 
Mińska Mazowieckiego w Tenisie Sto-
łowym.
 Po krótkim otwarciu i przywi-
taniu zawodników, oraz rozlosowaniu 
zawodników do drabinki turniejowej 
punktualnie o godzinie 9.30 rozpoczęto 
zmagania. Do rywalizacji przystąpiło 25 
zawodników oraz 2 zawodniczki.  Wzo-
rem lat poprzednich rywalizacja toczyła 
się do 2 przegranych meczów. Każde 
spotkanie rozgrywane było do 3 wygra-
nych setów. Po 3 godzinach zaciętych 
pojedynków poznaliśmy zwycięzców 
inauguracyjnego turnieju. Pierwsze 
miejsce zajął Artur Kasprzak, na drugim 
miejscu uplasował się Tomasz Okurow-
ski, natomiast trzecie lokata przypadła 
Leszkowi Gilowi. Zawodnikom gratulu-
jemy i zapraszamy na kolejny turniej.

W dniach 5 – 7 października 2018 r. 
na stadionie przy ul. Budowlanej 2a  
w Mińsku Mazowieckim odbył się kolej-
ny Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 
z cyklu MOSiR CUP. Był to już ostatni 
Turniej MOSiR CUP rozgrywany w 2018 
roku. Poprzednie 3 zmagania, to rywali-
zacja w rocznika 2005, 2007 oraz 2008. 
Tym razem do rozgrywek przystąpili za-
wodnicy z rocznika 2006 oraz młodsi. 

 Do grodu nad Srebrną przybyło  
7 zespołów z Polski oraz 1 z zagrani-
cy, a w nich takie znane piłkarskie mar-
ki jak Korona Kielce, Znicz Pruszków, 
UKS Varsovia czy Pogoń Siedlce. Mińsk 
Mazowiecki reprezentowały 2 druży-
ny  - MOSiR I i MOSiR II Mińsk Mazo-
wiecki. Trenerami naszych młodych 
zawodników byli Robert Stelmach oraz 
Rober Gójski.  W pierwszej fazie gra-
no systemem grupowym. Ekipy zostały 
podzielone na dwie grupy po 5 drużyn.  
W grupach grano każdy z każdym, po 
czym następowała faza pucharowa.  
Zwycięzcy fazy pucharowej zmierzyli się 
w jednej grupie Ligi Mistrzów, natomiast 
przegrani spotkali się w grupie Ligi Euro-
py. Oprócz klasyfikacji drużynowej prze-
widziane zostały nagrody indywidualne 
dla Najlepszego Zawodnika, Bramkarza 
oraz Króla Strzelców Turnieju. Po bar-
dzo zaciętych pojedynkach, dziesiątkach 
strzelonych bramek i rozegranych setach 
pięknych akcji, poznaliśmy zwycięskie 
zespoły oraz najlepszych zawodników 
turnieju.
 Pierwsze miejsce zdobyła Koro-
na Kielce, drugie Pogoń Siedlce, a trzecią 
lokatę zajęli zawodnicy ze Znicza Prusz-
ków. Mińskie zespoły zajęły odpowiednio 6  
i 9 miejsce. Najskuteczniejszym Zawod-
nikiem okazał się Tomasz Rojkowski  
z UKS Varsovia, Najlepszym Bramka-
rzem został Hubert Nowak z Pogoni 
Siedlce, natomiast tytuł Najlepszego 
Zawodnika przypadł Filipowi Wolskie-
mu z Korony Kielce.  Wszystkie zespoły 
otrzymały puchary, a zawodnicy zostali 
uhonorowani pamiątkowymi medalami 
oraz nagrodami rzeczowymi. Upominki, 
puchary oraz medale wręczył Dyrektor 
MOSiR Robert Smuga oraz Pani Diana 
Rokicka – Kierownik Wydziału Promocji, 
Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich zawodników, trenerów, 
sponsorów oraz rodziców za pomoc  
w organizacji imprezy. Kolejne zmagania 
już w przyszłym roku.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

MOSiR CUP Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym

Tradycyjnie od wielu lat pod koniec se-
zonu organizowany jest na syntetycz-
nej nawierzchni obiektu w komplek-
sie Aquaparku deblowy turniej tenisa 
ziemnego. 

 W ostatnią niedzielę paździer-
nika aura wyjątkowo sprzyjała do upra-
wiania tej raczej letniej konkurencji, ale 
frekwencja niestety nie mogła zadowolić 

organizatorów. Do rywalizacji przystą-
piło sześć duetów. Zawody rozegrano 
systemem „ każdy z każdym” po jed-
nym secie. Zgodnie z prognozami tur-
niej zakończył się zwycięstwem mło-
dych tenisistów – regularnie trenujących 
– Tomasza Szyszkowskiego i Kajtka 
Kossakowskiego, którzy nie przegrali 
żadnego meczu. Kolejne pozycje za-
jęli: 2. Jacek Popis/Karol Księżopolski,  

3. Zenon Kosut/Artur Ratyński, 4. Grze-
gorz Matosek/Robert Bątruk, 5. Wiesław 
Kaczmarczyk/Bogdan Wasilonek, 6. Ha-
nia i Wojciech Pawlica.
 Finaliści imprezy otrzymali 
puchary z rąk Dyrektora MOSIR, czte-
ry najlepsze pary upominki, a wszyscy 
uczestnicy zawodów pamiątki związane 
z rocznicą 100-lecia niepodległości. 
 MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Deblowy turniej tenisowy
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SPORT SPORT

Potrójne zwycięstwo Grapplerów!
W minioną sobotę hala sportowa miń-
skiego Kopernika zapełniła się widzami, 
by oglądać 11 emocjonujących poje-
dynków w boksie, K1 i formule MMA. 
 6 edycja Mińskiej Gali Miesza-
nych Sztuk Walk Grappler Night okazała 
się pomyślna dla przedstawicieli miń-
skiego Klubu Walki Grappler, którzy tym 
razem okazali się bezkonkurencyjni dla 
swoich rywali. Kamil Ambroż w formule 
MMA -70kg w widowiskowy sposób po-
konał zawodnika ukraińskiego klubu Le-
gion Ternopil.  Kacper Gadomski zdobył 
pas Młodzieżowego Mistrza Federacji 
Grappler Night w formule light contact. 
W walce wieczoru Marcin Gałązka przed 
czasem pokonał zawodnika z Ukrainy. 
 Jak zwykle podczas wydarzenia 
odbyła się charytatywna zbiórka, która 
tym razem trafiła do małego Szymonka 
Skalskiego borykającego się z białacz-
ką. Na ten cel została przekazana także 
czapka z autografem od utytułowanego 
zawodnika KSW i UFC Janka Błacho-
wicza. W sumie dla Szymka zebrano 
2441,89 zł. Kibice i goście żwawo przy-
stąpili do licytacji zasilając tym samym 
puszki wolontariuszy. Ostatnim gadże-
tem wylicytowanym na gali były rękawice 
kolejnego legendarnego już zawodnika 
MMA Marcina „Różala” Różalaskiego,  
a dochód został przeznaczony dla funda-
cji Pomagaj pomagać Różaland. 
 Jeden z naszych sponsorów fir-
ma Asaj ufundowała niespodziankę dla 
publiczności w postaci lampy, która tra-
fiła do rąk posiadacza wygranego biletu. 
 Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie imprezy sportowej wszystkim 
naszym sponsorom, partnerom, Burmi-
strzowi Miasta Mińsk Mazowiecki Panu 
Marcinowi Jakubowskiemu, Dyrektoro-
wi Departamentu Edukacji Publicznej  
i Sportu Panu Mirosławowi Krusiewiczo-
wi, Staroście Mińskiemu Panu Antonie-
mu Janowi Tarczyńskiemu, Dyrektorowi  
MOSiR Panu Robertowi Smudze.

Ewelina Frankiewicz, fot. z arch. KW Grappler

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
wspólnie z MKS Mazovia, którego ak-
tywnie reprezentuje Pan Łukasz Koso-
budzki od wielu lat są organizatorami 
Drużynowych i Indywidualnych Mi-
strzostw Mińska Mazowieckiego Szkół 
Podstawowych w warcabch. 

7 października na boiskach wielo-
funkcyjnych przy ul. Wyszyńskiego 
56, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przeprowadził drugi w tym roku turniej 
trójboju rakietkowego. 

 Do jesiennej rywalizacji w tej 
formule zgłosiło się 18 zawodników pró-
bujących połączyć umiejętności sporto-
we, techniczne oraz sprawności fizycznej 
w trzech wymagających dyscyplinach 
sportowych, których wspólnym mianow-

nikiem jest użycie do gry rakietek i rakiety 
(badminton, tenis stołowy oraz ziemny). 

Po zaciętych meczach w fazie grupowej 
do ćwierćfinałów zakwalifikowało się po 
dwóch najlepszych zawodników z czte-
rech grup. 

Wyniki od ćwierćfinałów:
Wróblewski Irek – Gwardiak Mariusz 
42-32
Piątek Wojciech –  Rowicki Mariusz 
33-29
Budek Augustyn – Wojnarski Wiktor 
35-24
Popis Jacek – Krusiewicz Krzysztof 
41-36
Półfinały: 
Piątek – Wróblewski 40-33,   
Budek – Popis 42-37
Finał: 
Piątek – Budek  37-29.

Do półfinałów dostali się zawodnicy roz-
stawieni, doświadczeni już w tych roz-
grywkach, więc trudno mówić o niespo-
dziankach, podobnie jak o wyniku finału.
Już dziś zapraszamy wszystkich miło-
śników gier rakietkowych do treningów 
i sprawdzenia się w wiosennym turnieju 
w 2019 roku.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Runda jesienna to zmagania na stupolo-
wej planszy dla klas V, VI, VII, VIII. Tego-
roczna edycja odbyła się 23 października 
2018 r. w sali świetlicowej MOSiR przy  
ul. Sportowej 1 i zaangażowała cztery 
placówki z terenu miasta, tj. SP nr 1, 2, 
5, 6 oraz Szkołę Podstawową w Starej  

Niedziałce. Ogólnie w Mistrzostwach 
brało udział 67 zawodników. Wyniki 
przedstawiają się następująco: 
Klasyfikacja Szkół:
• I miejsce SP w Starej Niedziałce, 
• II miejsce SP 1, 
• III miejsce SP 5, 
• IV miejsce SP 2, 
• V miejsce SP6.
Najlepsi indywidualnie:
• klasy V: Anna Syryjczyk (SP 6) i Łukasz 
Padzik (SP 5) 
• klasy VI: Maja Cieślik (SP w Starej Nie-
działce) i Mateusz Pióro (SP 1) 
• klasy VII: Wiktoria Pudłowska (SP 1)
i Mateusz Padzik (SP 5) 
• klasy VIII: Natalia Góras (SP 5) i Jakub 
Santorek (SP 5).

 Najlepsza reprezentacja otrzy-
mała pamiątkowy puchar dla szkoły, na-
tomiast w rywalizacji indywidualnej naj-
lepsza dziewczynka i chłopiec z każdej 
szkoły cenne nagrody rzeczowe. Nie za-
pominajmy, iż każdy zawodnik otrzymał 
również pamiątkowy medal za udział, 
który będzie przypominał wspaniałą za-
bawę. Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji składa serdeczne gratulacje naszym 
Mistrzom, a Panu Łukaszowi szczególne 
podziękowania za to, że kolejny raz zaan-
gażował się w organizację wydarzenia

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Trójbój Rakietkowy bez niespodzianek

Wrcaby stupolowe

W Pucharze Halinowa w Judo Dzieci, któ-
ry odbył się 13 pażdziernika z UKS Judo 
KONTRA uczestniczyło 9 dzieci. Wszyst-
kie uplasowały się na miejscach medalo-
wych.
  W kategorii dzieci młodszych (rocz-
nik 2010 - 2011) złote medale zdobyli: Antoni 
Kozłowski, waga 23 kg; Artur Girndt, waga  
25 kg; Krzysztof Gąsiorczyk, waga 26 kg;  
Tymon Samulik, waga 32 kg. Brązowe medale 
zdobyli: Karol Kozłowski, waga 23 kg; Krystian 
Maciejal, waga 28 kg. W kategorii dzieci młod-
szych, rocznik 2009, złote medale zdobyli:  
Julia Duda, waga 40 kg i Ignacy Kozłowski, 
waga 28 kg. W kategorii dzieci, rocznik 2007 
- 2008, srebrny medal wywalczył Miłosz Zabo-
rowski w wadze 45 kg.
 Organizatorem zawodów był klub 
HALINÓW TEAM. Trener Zdzisław Wiącek 
serdecznie dziękuje rodzicom za opiekę i do-
pingowanie swoim pociechom.
 

Zdzisław Wiącek, fot. z arch. UKS Judo Kontra

Dziecięcy puchar w Judo
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Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w dniu 15.10.2018 r.  

   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  
propozycje i potrzeby związane z Programem „Rodzinny Mińsk” oraz kontaktować się z członkami  
Mińskiej Rady Dużej Rodziny.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

• Uchwała Nr XLV.439.2018 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi 
dziennych opiekunów oraz nad dziennymi opiekunami,

• Uchwała Nr XLV.440.2018 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki,

• Uchwała Nr XLV.441.2018 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mińsk Mazowiecki,

• Uchwała Nr XLV.442.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki,

• Uchwała Nr XLV.443.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umo-
wy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowi-
sko garażowe Nr 12,

• Uchwała Nr XLV.444.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umo-
wy dzierżawy stanowiska handlowego Nr 21 na targowisku miejskim

• Uchwała Nr XLV.445.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umo-
wy dzierżawy stanowiska handlowego Nr 43 na targowisku miejskim,

• Uchwała Nr XLV.446.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umo-
wy dzierżawy stanowiska handlowego Nr 45 na targowisku miejskim,

• Uchwała Nr XLV.447.2018 w sprawie udzielenia bonifikat w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

• Uchwała Nr XLV.448.2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta oraz ustalenia przedmiotu ich działania,
• Uchwała Nr XLV.449.2018 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wy-

sokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
• Uchwała Nr XLV.450.2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018,
• Uchwała Nr XLV.451.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018-

2026.

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

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

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

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

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
  w godz. od 8.00 do 15.00,
- w środę w godz. od 8.00 do15.30,
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki

 W dniu 8 października 2018 r. podpisano umowę dotacji Nr 0276/18/
OZD na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki”. 
 Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 14.405,04 zł. Pro-
centowy udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w realizacji tego zadania wyniesie 
56,16%. Pozostały wkład wniesie Miasto Mińsk Mazowiecki.
 W tym roku zdemontowanych i przekazanych do utylizacji zostanie 
3078 m2, tj. 36,936 Mg pokryć dachowych, wykonanych z płyt cementowo – azbestowych, w różnym stopniu uszkodzenia. 
 O dofinansowanie zadania mogli ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby 
fizyczne), nieprowadzące działalności gospodarczej.   
 Azbest zaliczany jest do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym, szkodliwym dla człowieka, w związku  
z powyższym zasadne jest aby dokonać jego demontażu i przekazania do utylizacji. 
 
 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki dofinansowano w formie dotacji przez  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie  8.089,86 zł.

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM. Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. Adres Gazety:  
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, e-mail: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr 
Wojciechowski. Fot. na okładce z arch. Urzędu Miasta, Adam Łuczak. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach. 

Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.



32 33MIM listopad 2018 MIM listopad 2018 www.minsk-maz.plwww.minsk-maz.pl

w
w

w.facebook.com
/M

iastoM
inskM

azow
iecki
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018

W
YN

IK
I W

YB
O

RÓ
W

 S
A

M
O

RZ
Ą

D
O

W
YC

H
 2

01
8



34 35MIM listopad 2018 MIM listopad 2018 www.minsk-maz.plwww.minsk-maz.pl

w
w

w.facebook.com
/M

iastoM
inskM

azow
iecki

W
YN

IK
I W

YB
O

RÓ
W

 S
A

M
O

RZ
Ą

D
O

W
YC

H
 2

01
8

.



36 MIM listopad 2018www.minsk-maz.pl


