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Szanowni Państwo,

W numerze:
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- I Sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
19.11.2018 r.
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– „Przystosowanie parku miejskiego 
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kiem MDK do realizacji celów Gminne-
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Mińsk Mazowiecki do roku 2025”
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darowania wodami opadowymi w Miń-
sku Mazowieckim – I etap”
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SPORT – str. 26-29
– Strefa MOSIR 
– Srebro dla Judo
– 28 medali dla ASW w Pucharze Polski
– Otwarte Mistrzostwa Świata
– Open Children Vietnamese Grappling
– 8 Gwiazdkowy Turniej 
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Urząd Miasta Informuje - str. 33-39

- INFORMACJA DOTYCZĄCA 
  PRZYZNAWANIA MEDALI  
  ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE   
  MAŁŻEŃSKIE

- Harmonogramy odbioru odpadów 
  komunalnych od właścicieli 
  w 2019 roku

  na początku chciałbym jeszcze raz serdecznie po-
dziękować mieszkańcom Mińska Mazowieckiego za udział 
w tegorocznych wyborach samorządowych. Ponad 18 tys. 
mieszkańców postanowiło czynnie zadecydować o przyszło-
ści swojego miasta. Tak wysoka, niemal 60 % frekwencja 
wyborcza nie miała precedensu w historii wyborów samorzą-
dowych w naszym mieście. 
  W kampanii wyborczej padało wiele deklaracji  
i obietnic. Mińszczanie w sposób dość jednoznaczny okre-
ślili nam samorządowcom, w którą stronę powinno zmierzać 
nasze miasto w najbliższym pięcioleciu. Mam głębokie prze-
konanie, że jest w nas wystarczająco wiele determinacji aby-
śmy wypełnili nasze wyborcze deklaracje. Liczę na szeroką 
współpracę z każdym z Was, niezależnie od tego jak potoczyły 

się losy Państwa ugrupowań w tych wyborach, pamiętajmy, że mieszkańcy Mińska Ma-
zowieckiego  trzymają nas za słowo i za pięć lat ponownie rozliczą nas z naszej pracy.   
Ja oczekuję od Państwa radnych dobrych propozycji rozwojowych, które dadzą miesz-
kańcom nowe, większe  możliwości we wszystkich dziedzinach życia. Wierzę, że dla naszej 
małej ojczyzny jesteśmy w stanie pokonać podziały i współdziałać na rzecz jej rozwoju. 
 Będziemy prosić stronę rządową o realizację obietnic składanych w trakcie 
kampanii wyborczej, również tu w Mińsku Mazowieckim. O środki na drogi lokalne, ekolo-
giczne źródła ciepła czy zbiorniki retencyjne. Będziemy zwracać się do samorządu gminy 
Mińsk Mazowiecki o wspólną realizację przedsięwzięć takich jak budowa ulic leżących na 
granicy naszych samorządów czy też organizowanie wspólnego publicznego transportu 
lokalnego.  Będziemy współdziałać z powiatem mińskim i z samorządem warszawskim 
dla wypracowania wspólnych rozwiązań komunikacyjnych w tym biletu metropolitalnego 
dla naszych mieszkańców.  Postaramy się aby rozwój naszego miasta odbywał się rów-
nomiernie i w sposób zrównoważony lokalizując inwestycje miejskie w różnych częściach 
Mińska Mazowieckiego. Położymy duży nacisk na planowanie przestrzenne, uwalniając 
nowe przestrzenie inwestycyjne i organizując nowe przestrzenie publiczne. Utworzymy  
z naszego miasta prawdziwe smart city – poprzez wykorzystanie nowoczesnych techno-
logii  ułatwiających życie mieszkańcom. Będziemy dbać o czyste powietrze i pielęgnować 
nasze tereny zielone, tworząc nowe skwery i parki ale też dodatkowe miejsca rekreacji  
i wypoczynku.  
 Rozpoczynamy bardzo ważną dla Mińska Mazowieckiego kadencję samorzą-
du. Kadencję w której przypada okrągła  600. rocznica nadania naszemu miastu praw 
miejskich. To dla nas wszystkich wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność.  Już dziś za-
chęcam Państwa radnych do włączania się w organizację tych jakże ważnych dla nas 
odchodów, które będą świętem wszystkich mińszczan i muszą być słyszalne nie tylko  
w naszym regionie ale też w całym kraju. 
 Dziś rozpoczynając nową kadencję wszyscy znajdujemy się na początku drogi  
i mamy szansę osiągnąć naprawdę wiele.  Życzę Państwu samych dobrych decyzji i suk-
cesów a ze swojej strony zapewniam pełne zaangażowanie, ośmioletnie doświadczenie  
i wielką pasję do rozwoju naszego miasta. 

DZIĘKUJĘ. 

Przemówienie Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego wygłoszone podczas pierwszej sesji 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki - 19.11.2018 r.
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• Uchwała Nr I.1.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.
• Uchwała Nr I.2.2018 w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących 
• Rady Miasta Mińsk Mazowiecki.
• Uchwała Nr I.3.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
• Uchwała Nr I.4.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
• Uchwała Nr I.5.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miasta.
• Uchwała Nr I.6.2018 w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych 
• Rady Miasta.
• Uchwała Nr I.7.2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych 
• Rady Miasta.
• Uchwała Nr I.8.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
• Mińsk Mazowiecki.
• Uchwała Nr I.9.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
• Uchwała Nr I.10.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta.

Komisja Budżetu i Planowania 
Gospodarczego

1.Tomasz Jacek Płochocki 
    – przewodniczący
2. Jerzy Gryz
3. Leon Włodzimierz Jurek
4. Jerzy Mróz
5. Teresa Maria Szymkiewicz
6. Mariusz Żyła
 
Do zakresu działania Komisji należą  
sprawy: budżetu miasta, a w szczególno-
ści procedury uchwalania budżetu i za-
dań gospodarczych miasta, podatków, 
wykonywania budżetu, planów finanso-
wych jednostek komunalnych, planów  
i programów gospodarczych miasta,  
gospodarowania majątkiem miejskim.

I Sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 19.11.2018 r.

SKŁAD RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI VII KADENCJI 2018 - 2023

1. Eliza Aleksandra Bujalska, 2. Grzegorz Cyran, 3. Robert Gałązka, 4. Jerzy Gryz, 5. Leon Włodzimierz Jurek,     
6. Joanna Kowalska, 7. Dariusz Kulma, 8. Mariusz Kulma, 9. Piotr Mateusz Lichota, 10. Łukasz Lipiński,     
11. Krzysztof Miąsko, 12. Jerzy Mróz, 13. Kamil Przemysław Ołdak, 14. Tomasz Jacek Płochocki     
15. Barbara Elżbieta Reda, 16. Daniel Marcin Skarżyński, 17. Monika Małgorzata Skrzyńska, 
18. Izabela Beata Stolarczyk, 19. Teresa Maria Szymkiewicz, 20. Robert Krystian Ślusarczyk, 21. Mariusz Żyła     

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA:
Dariusz Kulma

WICEPRZEWODNICZĄCY:
Grzegorz Cyran   
Jerzy Gryz     
Barbara Elżbieta Reda

Komisja Komunalna i Ochrony 
Środowiska

1.  Kamil Przemysław Ołdak 
     – przewodniczący
2.  Grzegorz Cyran
3.   Leon Włodzimierz Jurek
4.   Dariusz Kulma
5.   Mariusz Kulma
6.   Daniel Marcin Skarżyński
7.   Izabela Beata Stolarczyk
8.   Teresa Maria Szymkiewicz
9.   Robert Krystian Ślusarczyk
10. Mariusz Żyła

Do zakresu działania Komisji należą 
sprawy: spółek komunalnych, a w szcze-
gólności gospodarki zasobem miesz-
kaniowym i lokalami użytkowymi; usług 

komunalnych, gospodarki odpadami, 
utrzymania dróg miejskich, gospodar-
ki energetycznej, uciepłownienia mia-
sta, utrzymanie zieleni i obiektów ko-
munalnych, inwestycji finansowanych  
z budżetu miasta, ładu przestrzennego, 
gospodarki nieruchomościami, planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta, 
ochrony środowiska i przyrody oraz go-
spodarki wodnej, komunikacji miejskiej, 
wydatków na inwestycje i usługi komu-
nalne.

Komisja Oświaty i Wychowania

1.    Robert Gałązka 
       - przewodniczący
2.    Eliza Aleksandra Bujalska
3.    Grzegorz Cyran
4.    Dariusz Kulma
5.    Piotr Mateusz Lichota
6.    Barbara Elżbieta Reda

Do zakresu działania Komisji należą 
sprawy: edukacji publicznej, kształcenia 
i wychowania przedszkolnego, podsta-
wowego i gimnazjalnego, diagnozowanie 
potrzeb oświatowych w mieście, spra-
wy oceny wydatków na oświatę, oceny 
sieci publicznych (miejskich) przedszko-
li, szkół podstawowych oraz granic ich 
obwodów, sprawy samorządu uczniow-
skiego, wypoczynku, opieki nad dziećmi 
i młodzieżą.

Komisja Samorządności, 
Spraw Lokalnych i Praworządności

1.    Łukasz Lipiński 
      – przewodniczący
2.    Jerzy Gryz
3.    Joanna Kowalska
4.    Krzysztof Miąsko
5.    Monika Małgorzata Skrzyńska

Do zakresu działania Komisji należą spra-
wy: wspierania i upowszechniania idei  
samorządowej, porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodzio-
wej, współpracy z innymi samorządami 
lokalnymi, wymiany doświadczeń samo-
rządowych, sprawy przestrzegania Sta-
tutu Miasta oraz innych przepisów miej-
skich, sprawy współpracy ze związkami 
zawodowymi, związkami pracodawców 
oraz organizacjami pozarządowymi, po-
litycznymi i społecznymi, sprawy jedno-
stek pomocniczych w mieście, sprawy 
handlu, usług dla ludności.

Komisja Spraw Społecznych

1.    Eliza Aleksandra Bujalska 
       – przewodnicząca
2.    Robert Gałązka
3.    Jerzy Mróz
4.    Kamil Przemysław Ołdak
5.    Barbara Elżbieta Reda
6.    Robert Krystian Ślusarczyk
7.    Mariusz Żyła

Do zakresu działania Komisji należą spra-
wy: rozwoju kultury, inspirowanie działań 

TEMAT NUMERU

rozwijających poczucie więzi z miastem 
i regionem, promocji gminy, współpracy 
ze społecznościami lokalnymi i regio-
nalnymi innych państw, upowszechnia-
nie kultury, kultury fizycznej i turystyki, 
sportu dzieci i młodzieży, pomocy spo-
łecznej, polityki prorodzinnej (w tym za-
pewnienia kobietom w ciąży opieki so-
cjalnej, medycznej i prawnej), problemów 
społecznych i socjalnych osób  niepełno-
sprawnych, wydatków na kulturę, pomoc 
społeczną, sport i rekreację, sprawy jed-
nostek komunalnych działających w za-
kresie kultury, sportu i pomocy społecz-
nej, współpracy ze stowarzyszeniami, 
instytucjami i placówkami prowadzącymi 
działalność z zakresu spraw społecznych 
oraz ochrony zdrowia.

Komisja Rewizyjna

1.    Joanna Kowalska 
       – przewodniczący
2.    Eliza Aleksandra Bujalska
3.    Piotr Mateusz Lichota
4.    Krzysztof Miąsko
5.    Jerzy Mróz
6.    Daniel Marcin Skarżyński
7.    Monika Małgorzata Skrzyńska
8.    Izabela Beata Stolarczyk

Komisje Rady Miasta VII Kadencji  2018 - 2023

Do zakresu działania Komisji należą 
sprawy: kontroli działalności Burmistrza, 
miejskich jednostek organizacyjnych 
oraz jednostek pomocniczych, opiniowa-
nie wykonania budżetu Miasta i przed-
stawianie Radzie wniosku w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza, wykonywa-
nie zadań w zakresie kontroli zleconych 
przez Radę, rozpatrywanie raportu o sta-
nie Miasta i występowanie z inicjatywą 
uchwałodawczą w sprawie wotum zaufa-
nia dla Burmistrza z tego tytułu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1.    Mariusz Kulma 
       – przewodniczący
2.    Łukasz Lipiński
3.    Tomasz Jacek Płochocki
4.    Izabela Beata Stolarczyk

Do zakresu działania Komisji należą 
sprawy: rozpatrywania skarg, wniosków  
i petycji składanych do Rady i należą-
cych do jej właściwości na zasadach  
i w trybie określonym ustawami.

Uchwały podjęte na I sesji Rady Miasta

INFORMACJA 
O DYŻURACH RADNYCH

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
w styczniu 2019 r.

poniedziałki w godz. 13.00 –14.00 
– Przewodniczący Rady Miasta

środy w godz. 15.00 – 17.00 
– pozostali Radni Miasta 

pokój nr 116, I piętro
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Z ŻYCIA MIASTA Z ŻYCIA MIASTA

KUPON NA KALENDARZ

Pierwsze  100  osób,  które  
w  godzinach  pracy  Urzędu 
Miasta zgłosi się do sekreta-
riatu    (I piętro, p.  109) 
i  przyniesie  kupon  upo-
minkowy  wycięty z  numeru  
VIII/272  Gazety Samorządo-
wej    MIM,   otrzyma   od  
Burmistrza  Miasta  Marcina 
Jakubowskiego kalendarz  
miejski na 2019 rok.

W środę 5 grudnia zespół Fundacji EBU 
świętował Międzynarodowy Dzień Wo-
lontariusza. Do aktywnego celebrowania 
tego święta wolontariusze zaprosili mło-
dzież z mińskich szkół. 

Goście mogli odkryć zakamarki Laborato-
rium Wolontriatu i Inicjatyw Młodzieżowych 
EBU LAB oraz podjąć się nietuzinkowych 
zadań symbolizujących działalność wolon-
tariacką. I tak odbył plebiscyt na najbar-
dziej kreatywnie udekorowane ciasteczko, 
bo wolontariusze często muszą wykazać 
się ogromną pomysłowością. Ciasteczka 
były przygotowane własnoręcznie, a jed-
nocześnie zespołowo ponieważ wolonta-
riat jest działaniem drużynowym. Dla nie-
których była to pierwsza okazja upieczenia 
ciasteczka. Wolontariusze często podej-

Dzień Wolontariusza w EBU LAB

MIKOŁAJKI 2018 u strażaków

W dniu 6 grudnia 2018 r., w Mikołaj-
ki, grupa uczniów z klasy III ze Szkoły 
Podstawowej im. Gen. Józefa Hallera w 
Mariance wraz z opiekunami odwiedziła 
Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. 

 Dzieci zaczęły zwiedzanie Ko-
mendy od Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego, gdzie miały 
możliwość zapoznania się z charakterem 
pracy dyżurnego operacyjnego powiatu,  
przyjmującego zgłoszenia o zdarzeniach  
i dysponującego strażaków do działań ra-
towniczych. 
 Dyżurny przypomniał zgroma-
dzonym dzieciom o zasadach bezpie-
czeństwa i sytuacjach, w których należy 

zawiadomić straż pożarną. Przy okazji 
dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do 
Państwowej Straży Pożarnej - 998 i nu-
mer alarmowy – 112. Po czym uczniowie 
dalej zapoznali się z budynkiem Komendy, 
a także z zawodem strażaka oraz z jego 
służbą. Dzieciom zaprezentowano sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy. Podziwiali m.in. 
ogromne samochody strażackie, którymi 
strażacy jeżdżą do akcji. Z wielkim zainte-
resowaniem oglądali wyposażenie pojaz-
dów, np. nożyce hydrauliczne do cięcia, 
ubrania specjalne, torby medyczne PSP-
-R1. W trakcie zwiedzania strażnicy został 
ogłoszony próbny alarm, który był pozo-
rowanym wyjazdem strażaków do akcji 
ratowniczej. Sprawił on dzieciom najwięcej 
frajdy.

 Wizyta u mińskich strażaków bar-
dzo się najmłodszym podobała, a przed-
stawione informacje i pokazy pewnie na 
długo pozostaną w ich pamięci, o czym 
świadczyła radość wypisana na twarzach 
dzieci oraz głośne „DZIĘ-KU-JE-MY!!”. 
Miłym akcentem było wręczenie podzię-
kowań przez uczniów. Na koniec wizyty  
w Dzień Świętego Mikołaja nie obyło się 
bez słodkiego upominku dla przybyłych 
dzieci od mińskich strażaków. Dzieci były 
zachwycone i ochoczo pozowały do pa-
miątkowych zdjęć. 

Ewa Zajma - Członek zespołu prasowego
Komendanta Powiatowego PSP
w Mińsku Mazowieckim

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi - pana Romana Wachowicza,  
długoletniego pedagoga szkoły, dyrygenta Miejskiej Orkiestry Kameralnej oraz Szkolnej Orkiestry Kameralnej. 
Pozostajemy w głębokim bólu. 

Dyrekcja, koleżanki i koledzy, współpracownicy z MSA 

Wspomnienie o śp. Romanie Wachowiczu

Wspomnienie o śp. Bernardzie Krekorze
Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami. 

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bernarda Krekory, 
prezesa PWiK w Mińsku Mazowieckim. 

Odejście tak znakomitego menadżera i wizjonera, z którym praca była dla 
nas inspiracją i przyjemnością, to wielki cios.

Nie ma słów, by opisać żal i współczucie, jakie w tej chwili czujemy.
Pogrążonej w żałobie i smutku Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego 
żalu i współczucia

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

z pracownikami

mują się działań, których nigdy wcześniej 
nie wykonywali, dzięki temu zdobywają 
nowe umiejętności. Młodzież zmagała się 
również z misternymi zagadkami w Escape 
Room, gdzie zgłębiali nie tylko tajniki wo-
lontariatu, ale też międzykulturowe tajem-
nice. Nie zabrakło relaksującego zadania 
manualnego czyli świątecznego origami. 
Wesołe, skaczące, zielone żabki z papie-
ru przypominają naszych uśmiechniętych 
i pełnych energii wolontariuszy. W mię-
dzyczasie młodzież miała również okazję 
porozmawiać o tym, czym jest wolontariat 
oraz gdzie i w jakie działania mogą się za-
angażować.
 Wolontariat zmienia świat na lep-
sze. Wszystkim wolontariuszom życzymy 
dużo energii i radości każdego dnia!

Eliza Bujalska, fot. z arch. EBU
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XI Integracyjny Koncert Mikołajkowy
5 grudnia 2018 r. w auli Zespołu Szkół 
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbył się 
XI Integracyjny Koncert Mikołajkowy.  
Zebranych gości przywitała Dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie 
pani Janina Brzeszkiewicz.  Kolejnym 
punktem spotkania było podsumowa-
nie konkursu na logo Stowarzyszenia 
Dzieciom Radość. Przewodniczący Sto-
warzyszenia pan Paweł Antosiewicz 
poprosił pana wicestarostę Witolda  
Kikolskiego o wręczenie upominków  
i nagród wszystkim, którzy wzięli udział 
w konkursie. Następnie pan wicestarosta 
dokonał oficjalnego otwarcia Koncertu.

 Wspaniałą ucztę muzyczną  
w odsłonie świątecznej zaproponował 
zespół wokalno-instrumentalny „Sonan-
to”. Piosenki świąteczne i kolędy były 
przeplatane zabawami z dziećmi. Koncert 
został przyjęty bardzo entuzjastycznie 
przez młodych słuchaczy Po występie 
na sali pojawił się święty Mikołaj. Spraw-
dzał dziecięcą cierpliwość i zanim rozdał 
prezenty śpiewał razem z dziećmi kolędy  
i prowadził  zabawy. W koncercie uczest-
niczyli  podopieczni Stowarzyszenia 
„Dzieciom Radość” oraz zaproszeni 
uczniowie ze  Szkoły Podstawowej w 
Dębem Wielkim,  Janowie,  Kałuszynie, 
Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 3, 4, 5, 6   
w Mińsku Mazowieckim, Publicznej Sa-

Koncert charytatywny „Trochę słońca” to 
piękna tradycja papieskiej trójki. Szkoła 
w tym roku po raz osiemnasty przygo-
towała charytatywny występ, dzięki któ-
remu udało się zebrać rekordową kwotę 
niemal 7 tys. zł na pomoc.
 
 9 grudnia hala sportowo-wido-
wiskowa w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim pę-
kała w szwach. Mnóstwo gości pojawiło 
się na 18. Koncercie Charytatywnym „Tro-
chę słońca”. Publiczność obejrzała wystę-
py teatralne, muzyczne i taneczne, które 
pokazały historię młodego człowieka od 
urodzenia do osiągnięcia pełnoletności. 
Baśniowy okres dzieciństwa zaprezento-
wali nauczyciele w strojach postaci z bajek 
i rodzice w piosence „Kolorowe kredki”. 
Swoją piosenkę o sile marzeń wyśpiewały 
maluchy z zerówki, a piękny taniec z chu-
stami zaprezentowali uczniowie klas dru-
gich z kolegami z zerówki. 

 Okres szkolny został pokazany 
przez dzieci z kółka teatralnego z kl.1-2, 
które zatańczyły wesoły taniec z pleca-
kami oraz dziewczyny z klasy 3a teatral-
nej z gimnazjum, które opowiedziały  
w teatralno-muzycznym spektaklu hi-
storię bandy wyrzutków odkrywających 
w sobie talenty. Trzeci okres w rozwoju 
dziecka, czyli czas buntu teatralnie zin-
terpretowali członkowie koła teatralnego  
z kl. 7-8 i kl. 3 gimnazjum. Pomiędzy scen-
kami teatralnymi publiczność wysłuchała 
piosenek dopasowanych tematycznie do 
poszczególnych obrazów scenicznych. 
Była „Kołysanka dla okruszka”, „Spełniaj 
marzenia”, „Jesteś bohaterem” czy dyna-
miczna „Aleja gwiazd”, a na koniec – „Do-
zwolone od lat osiemnastu”. Nie mogło też 
zabraknąć muzycznego występu pana dy-
rektora Grzegorza Wyszogrodzkiego, któ-

ry zagrał i zaśpiewał piosenkę „Nadzieja”. 
Przez 1,5 godziny publiczność oglądała  
i słuchała młodszych i starszych artystów, 
a wszystkich połączył cel spotkania – ze-
branie funduszy na pomoc dla najbardziej 
potrzebujących uczniów szkoły.  I udało 
się tego wieczoru zebrać rekordową kwo-
tę 6950 zł.

 Koncert to wspólne przedsię-
wzięcie, które powstaje wysiłkiem wielu 
osób przez wiele tygodni. Część muzycz-
ną koncertu opracowały panie Magdalena 
Jakubowska i Agnieszka Nowak, na gita-
rach i perkusji zagrali panowie: Mariusz 
Jaguścik, Marcin Moroz i Łukasz Wojtasik, 
a na pianinie – uczeń z kl. 3b. Zaśpiewał 
zespół wokalno-instrumentalny, w skład 
którego wchodzili uczniowie starszych 

klas oraz nauczyciele. Maluszki z zerów-
ki do muzycznego występu przygotowa-
ły panie: Katarzyna Chłopik, Małgorzata 
Kożuchowska, Karolina Miller-Wolińska. 
Grupa rodziców na czele z przewodni-
czącą Rady Rodziców panią Agnieszką 
Duszczyk wystąpiła w strojach przed-
szkolaków. Część teatralną wyreżysero-
wały panie: Anna Lubieniecka, Dagmara 
Kacprzyk, Izabela Saganowska i Marta 
Woźnica. Tańce uczniów młodszych klas 
opracowały panie: Marta Woźnica, Iza-
bella Kożuchowska i Iwona Szulawska. 
Scenografią zajęły się panie Katarzyna 
Milewska i Katarzyna Chłopik. Z kolei pani 
Ewa Raczyńska, Agnieszka Rycharska  
i Katarzyna Duczek przygotowały kier-
masz przepięknych ręcznie wykonanych 
prac świątecznych. Obsługą koncertu za-
jęli się uczniowie kl. 7a z wychowawczynią 
panią Agnieszką Kożuchowską, promocją 
– pan Mariusz Jaguścik, a oświetleniem  
i nagłośnieniem – panowie Piotr Borkow-
ski i Maciej Kłos. Wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób pomogli w tegorocznym 
osiemnastym koncertowaniu, organizato-
rzy serdecznie dziękują!

 Publiczność wychodziła ocza-
rowana poziomem występu, mądrością 
przekazu scenicznego i wielością talen-
tów zaprezentowanych przez uczniów, 
nauczycieli i rodziców. Koncert był dyna-
miczny, dopracowany i przemyślany. Po 
raz kolejny społeczność szkoły papieskiej 
pokazała, że warto być DOBRYM CZŁO-
WIEKIEM!

Izabela Saganowska
fot. Agnieszka Kożuchowska

Rekordowa osiemnastka

lezjańskiej Szkoły Podstawowej, Szkoły 
Podstawowej ze Starogrodu, podopiecz-
nych Mazowieckiego Stowarzyszenia na 
Rzez Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Po-
rażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”, Sto-
warzyszenia „Możesz Więcej” z Nowego 
Zglechowa. We wspólnej zabawie wzięło 
udział 400 dzieci. 
 

 Tak wspaniała impreza powstała 
dzięki dofinansowaniu z budżetu Powiatu  
Mińskiego, Miasta Mińsk Mazowiecki, 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz gościn-
ności pani Małgorzaty Beczek Dyrektora  
ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

Mariusz Szeląg,   
fot. z arch. Stowarzyszenia „Dzieciom Radość”
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Miejska Rada Seniorów zorganizowała 
23 listopada koncert „Trzy pokolenia dla 
Niepodległej”. Patronat honorowy objął 
burmistrz miasta Marcin Jakubowski,  

Warsztaty cyfrowe seniorów

We wtorek, 27 listopada, członkowie 
Miejskiej Rady Seniorów wzięli udział 
w warsztatach pt. „Wprowadzenie se-
niorów do użytkowania telefonów typu 
smartfon”. Radni seniorzy dyskutowali 
z prowadzącym nad tym, czego wy-
maga się od telefonów, usłyszeli na co 
zwracać uwagę przy zakupie takiego 
urządzenia oraz jak zabezpieczać tele-
fon i jak być bezpiecznym w sieci. 

Warsztaty realizowane są w ramach pro-
jektu „Senior, Obywatel, Radny – silne, 
obywatelskie rady seniorów na Mazow-
szu” realizowanego przez Fundację Kon-
went Samorządowy na rzecz Społecz-
ności III Wieku ze środków Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt 
jest wspierany przez Fundację Zaczyn. 

w którego imieniu występowała sekretarz 
Jadwiga Frelak. W uroczystości wzięli 
udział zaprzyjaźnieni z Mińską Radą Se-
niorów seniorzy z Góry Kalwarii. 

Jednak największą atrakcję stanowił 
marszałek Józef Piłsudski, w którego 
postać wcielił się mińszczanin Stanisław 
Nalazek.

Niech w Waszych domach 
zagości mądrość i zgoda, 

uśmiech i dostatek.
A przez cały rok 

niech nie braknie 
zdrowia i miłości.

Miejska Rada Seniorów

 Po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego wystąpili mali artyści z Przed-
szkola Miejskiego nr 4, a później ucznio-
wie ze Szkół Salezjańskich. Piosenki 
„Co to jest niepodległość” i „Czarna su-
kienka” dostarczyły słuchaczom wielu 
patriotycznych wzruszeń oraz nieza-
pomnianych refleksji. W drugiej części 
uroczystości wystąpili seniorzy: „Prze-
łomiacy” ze Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przełom” oraz artyści ze stowarzyszenia 
„Radość Trzeciego Wieku”.

 I wreszcie do fortepianu za-
siadła Agnieszka Marcinkowska, która 
akompaniując, zaprosiła wszystkich do 
wspólnego śpiewania. „My, pierwsza 
brygada”, „Piechota”, „Wojenko, wojen-

ko”, „Pąki białych róż”… przypominały 
nie tylko piękne, ale momentami tragicz-
ne czasy budzącej się niepodległości.

 Wszyscy seniorzy oraz za-
proszeni goście otrzymali teksty pieśni  
i piosenek w formie książeczki oraz pa-
miątkowe, ręcznie wykonane serce prze-
wiązane biało-czerwoną wstążeczką. Te 
prezenty oraz dekorację sali wykonały 
przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego 
nr 4 pod kierunkiem dyrektor Katarzyny 
Karwowskiej oraz Joanny Banasiak. Nad 
całością wydarzenia czuwała Wanda 
Rombel, która prowadziła także konfe-
ransjerkę. Wsparcia organizacyjnego z 
ramienia Urzędu Miasta udzieliła Alicja 
Cichoń. Na zakończenie wszyscy udali 

się na poczęstunek. Ta wspaniała pa-
triotyczna uroczystość nie tylko łączyła 
pokolenia, przypominała czasy 100-lecia 
odzyskania niepodległości, ale przede 
wszystkim uczyła miłości do ziemi ojczy-
stej. 

 Koncert zrealizowany był w ra-
mach projektu „Senior, Obywatel, Radny 
– silne, obywatelskie rady seniorów na 
Mazowszu” realizowanego przez Fun-
dację Konwent Samorządowy na rzecz 
Społeczności III Wieku ze środków Rzą-
dowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-
2020. Projekt jest wspierany przez Fun-
dację Zaczyn. 

Wanda Rombel
fot. UM Mińsk Maz.

MRS, fot. z arch. UM

Trzy pokolenia dla Niepodległej
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Sztafeta pokoleń na 100-lecie Niepodległości

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2  
w Mińsku Mazowieckim grupa nauczy-
cieli wraz ze swoimi uczniami zrealizo-
wała oryginalny projekt, nadania kilku 
salom szkolnym imion wybranych po-
staci spośród Patronów Zespołu - Po-
wstańców Warszawy. Inicjatorom pomy-
słu przyświecała idea „sztafety pokoleń”, 
czyli przekazywania młodzieży wartości, 
którymi żyli bohaterowie z 1944 roku, 
poprzez prezentowanie ich konkretnych 
życiorysów. 
 W uroczystości odsłonięcia ta-
blic Patronów sal, w piątek 7 grudnia 
2018r. uczestniczyli: starosta miński Anto-

ni Jan Tarczyński, przewodnicząca Rady 
Rodziców Zespołu - Katarzyna Grabar-
czyk, dyrekcja, nauczyciele oraz ucznio-
wie. Przy wybranych salach umieszczone 
zostały tablice patronalne oraz związane 
z nimi plansze biograficzne. Uroczystość 
składała się z dwóch części: w pierwszej 
zaprezentowano ideę przedsięwzięcia  
i sylwetki Patronów, w drugiej zaś doko-
nano aktu odsłonięcia tablic.
 Wyboru Patronów sal oraz pro-
jekty tablic w porozumieniu ze swoimi 
uczniami wykonali nauczyciele:
- Jerzy Gańko: Stanisław Broniewski ps. 
Orsza,

100 lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości to okazja, aby przybliżyć 
dzieciom treści historyczne i patriotycz-
ne. W Przedszkolu Miejskim nr 6 w Miń-
sku Mazowieckim lekcja historii rozpo-
częła się 9.11.2018 roku, kiedy to w sali 
gimnastycznej zgromadzili się pracowni-
cy oraz przedszkolaki. 

 Pani dyrektor Agnieszka Ma-
zurek powitała przybyłych gości, - Bur-
mistrza miasta Mińska Mazowieckiego 
- p. Marcina Jakubowskiego i p. Rober-
ta Gałązkę- Przewodniczącego Komisji 
Oświaty i Wychowania. W tak znamieni-
tym gronie o godzinie 11:11 zabrzmiały 
4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego i tym 
samym wszyscy włączyli się w akcję –  
„Rekord dla Niepodległej”. Akcja ta zor-
ganizowana została przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci  
i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Na-
rodowej. Powagi tej chwili dodawały 
kotyliony przypięte do galowych ubrań 
wszystkich uczestników tego wydarzenia. 

 Natomiast dnia 15 listopada 
2018  roku cała społeczność przedszkol-
na uczestniczyła w Poranku Patriotycz-
nym, który przygotowała gr. VI „Zuchy”. 
Dzieci ubrane w stroje krakowskie zapre-
zentowały wiersze i piosenki patriotyczne 
oraz zatańczyły „Krakowiaka”. W obchody 

Dnia Niepodległości włączyli się również 
rodzice skupieni wokół grupy teatralnej  
„Pozytywnie Zakręceni” działającej przy  
PM nr 6. „Rodzice-Aktorzy” przygotowali 
przedstawienie pod tytułem  „Zaczarowa-
ne Kalosze”, dzięki któremu dzieci prze-
niosły się w czasy Józefa Piłsudskiego  
i w wesoły oraz przystępny sposób po-
znały zawiłości naszej historii. Nie mogło 

„Niezwykła rocznica – niezwykłe obchody”
również zabraknąć hymnu państwowego. 
Cała uroczystość była niezwykłym prze-
życiem dla przedszkolaków, które obej-
rzały ją w wielkim skupieniu.

 Zarówno „Poranek Patriotyczny” 
jak i przedstawienie „Zaczarowane Kalo-
sze” zostały zaprezentowane w Miejskiej 
Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowiec-
kim w dniu 22 listopada 2018 r. dla słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
wybranych klas ze Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Mińsku Mazowieckim oraz ze Szko-
ły Podstawowej w Grzebowilku. Uroczy-
stość wywołała wiele wzruszeń i emocji 
wśród widzów. Dzięki wielopokoleniowej 
współpracy udało się stworzyć niezwykłe 
przedsięwzięcie, dzięki któremu „Dzień 
Niepodległości” zapadł wszystkim głębo-
ko w serce. 

    W przygotowanie przestawienia włą-
czyli się:
scenariusz i reżyseria - Pani Urszula 
Brzost.       
   Aktorzy-Rodzice: 
p. Anna Barżykowska
p. Marta i Przemysław Chłopik
p. Kamila Giers
p. Monika Musiałkiewicz
p. Jarosław Muzyka 
p. Katarzyna Wilkołazka
p. Dariusz Zalewski
p. Sylwester Zykubek
oprawa muzyczna – p. Katarzyna Kaczyń-
ska oraz Natalia Zagórska absolwentka 
PM nr 6, nad całością czuwały nauczy-
cielki:
 – Anna Bembnowicz, Ewa Jaroszewicz  
i Bogusława Proczka.

Bogusława Proczka,  fot. z arch. PM nr 6 i UM MM 

- Jacek Kosieradzki: Witold Pilecki ps. Wi-
told i Jan Rodowicz ps. Anoda,
- Stanisław Szlagor: Antoni Chruściel ps. 
Monter,
- Mariusz Wróblewski: Ks. Józef War-
szawski ps. Ojciec Paweł
- Andrzej Wiśniewski: Stanisław Sieradzki 
ps. Świst
- Jarosław Wachowicz: Kazimierz Leski 
ps. Bradl
Projekty tablic opracował graficznie na-
uczyciel Marek Kamiński, zaś plansz – na-
uczyciel Mariusz Wróblewski, przy współ-
pracy z uczennicą Marią Połoz.
Inicjatywę wspierała nieustannie Rada 
Rodziców Zespołu.
W trakcie uroczystości dyrektor Tomasz 
Płochocki wręczył inicjatorom i realiza-
torom przedsięwzięcia statuetki Małego 
Powstańca.

 Uroczystość doskonale wpisa-
ła się w szkolne obchody stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości oraz 
w realizację programu wychowawczego 
szkoły, opartego na wartościach Patro-
nów Zespołu.

 Rzymska maksyma: „Słowa 
uczą, przykłady pociągają” każe wierzyć, 
że wzorce osobowe Patronów sal w „Me-
chaniku” pociągać będą młodych ludzi do 
naśladowania ich postaw.  

Tomasz Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr 2

15 listopada 2018 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim od-
był się V Powiatowy Konkurs Wiedzy  
o Bezpieczeństwie i Zasadach Udzie-
lania Pierwszej Pomocy „Jestem bez-
pieczny”, zorganizowany przez panie: 

Konkurs „Jestem bezpieczny”

Justynę Banachowską, Karolinę Klu-
czek, Monikę Kosut, Natalię Pielasę  
i Danutę Wróblewską. 

 Wzięło w nim udział 28 
uczniów z 14 szkół powiatu mińskie-

Z ŻYCIA MIASTAZ ŻYCIA MIASTA

go. Ich zadaniem było rozwiązanie testu, 
który składał się z pytań otwartych i za-
mkniętych. Wszyscy wykazali się znako-
mitym przygotowaniem i dużą wiedzą na 
temat zasad bezpieczeństwa i udzielania 
pierwszej pomocy. 

Oto lista laureatów: 
 I miejsce - Julia Rogala ze Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Mińsku Mazowieckim,
II miejsce - Zuzanna Witek ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim i Mag-
dalena Sekular ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mińsku Mazowieckim,
III miejsce - Marcin Wereski ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim,
Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Szostak ze 
Szkoły Podstawowej w Wielgolesie, 
Maria Cieślik ze Szkoły Podstawowej  
w Mariance, 
Jan Kaska ze Szkoły Podstawowej w Cegło-
wie, Mateusz Czub ze Szkoły Podstawowej 
w Cegłowie, Aleksander Jaworski ze Szkoły 
Podstawowej w Hucie Mińskiej.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy  
i zapraszamy do udziału w konkursie  
w następnym roku.

Karolina Kluczek, fot. z arch. SP nr 1
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1 grudnia odbyła się, zorganizowa-
na przez Główną Komisję Pojazdów 
Zabytkowych PZM, narada środowi-
skowa oraz uroczyste zakończenia se-
zonu i Bal Mistrzów, na którym uhono-
rowani zostali zwycięzcy Mistrzostw 
Polski Pojazdów Zabytkowych 2018  
i zwycięzcy Mistrzostw Polski w Histo-
rycznych Rajdach na Regularność. W 
tym gronie nie zabrakło reprezentantów 
mińskiego Klubu Dawnych Motocykli 
MAGNET.

Bal Mistrzów Polski Pojazdów Zabytkowych 2018

 Podczas narady środowiskowej, 
Rajd MAGNET organizowany w naszym 
mieście, okazał się najlepszą rundą Mi-
strzostw Polski Pojazdów Zabytkowych 
2018 w internetowym głosowaniu na 
portalu „Klasyki w Podróży” i był to do-
piero przedsmak tego co miał przynieść 
Bal Mistrzów. Podczas niego uhonoro-
wani zostali motocykliści z Magnetu w 
zmaganiach Mistrzostw Polski. Tomasz 
i Renata  Budzyńscy zajęli 5 miejsca w 
klasie POST1960, Marcin Lipiński zdo-

był 2 miejsce i tytuł Wicemistrza Polski 
w klasie POST1945, a Kamil i Katarzyna 
Deska zdobyli 1 miejsce i tytuł Mistrza 
Polski w klasie POST1960. Motocykl 
TRIUMPH T 20 Daniela Gągola otrzymał 
tytuł Motocykla Roku. Po wyróżnieniach 
indywidualnych nadeszła pora na nagro-
dy zespołowe i w tych zmaganiach Klub 
Dawnych Motocykli MAGNET zdobył 
tytuł Klubowego Motocyklowego Wice-
mistrza Polski Pojazdów Zabytkowych 
PZM 2018.

 Kolejnym bardzo dużym wyróż-
nieniem było przyznanie, w głosowaniu 
przez nagrodzonych motocyklistów ze 
wszystkich klas, Pucharu Prezesa PZM 
„Za najlepiej zorganizowaną rundę Moto-
cyklowych Mistrzostw Polski Pojazdów 
Zabytkowych”.  W tym miejscu chcemy 
podziękować wszystkim którzy przyczy-
nili się do zdobycia tego wyróżnienia: 
koleżankom i kolegom z Klubu za pra-
cę przy organizacji rajdu, Burmistrzowi 
Miasta Marcinowi Jakubowskiemu oraz 
władzom miasta za wieloletnie wsparcie 
naszych poczynań, sponsorom i sympa-
tykom Klubu. Dziękujemy.

Piotr Wojdyga, fot. z arch. KDM MAGNET 

Wraz z początkiem bieżącego roku 
szkolnego Szkoła Podstawowa nr 5 im. 
Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowiec-
kim ponownie nawiązała współpracę  
z TVP ABC. 
 
 We wrześniu, październiku, listo-
padzie i grudniu czterokrotnie gościliśmy  
w murach naszej placówki ekipę telewi-
zyjną. W nagraniach brali udział przede 
wszystkim uczniowie, którym towarzyszyli  
również rodzice, nauczyciele oraz dyrekcja 
szkoły. Każde ze spotkań poruszało od-
mienną, ciekawą i bliską każdemu młode-
mu odbiorcy tematykę. 
 Nagranie pierwszej audycji, któ-
rej efektem był program przewodnikowy 
„Moda na rodzinę”, poprzedzone zostało 
sondą przeprowadzoną wśród uczniów 
i ich opiekunów. W czasie nagrania pro-
wadzono rozmowy dotyczące samodziel-
ności dzieci  w różnych sytuacjach dnia 
codziennego. Dodatkowo nagrano kilka 
krótkich scenek w okolicach szkoły.
 Październik był miesiącem,  
w którym przygoda z telewizją nawiązała 
do zbliżającego się wówczas Święta Nie-
podległości. Najmłodsi wychowankowie 
Piątki udowodnili przed kamerami, że są 
prawdziwymi Polakami, znają symbole 
narodowe, wiedzą, czym jest ojczyzna.  
Z dumą recytowali „Katechizm polskiego 
dziecka”.
 Listopadowe spotkanie uczniów, 
rodziców i nauczycieli z ekipą TVP ABC 
dotyczyło wymarzonych urodzin. Zgro-
madzeni wypowiadali się na temat tego 

niezwykłego w życiu każdego człowieka 
dnia, opowiadali jak go spędzają, jakie to-
warzyszą im emocje, no i oczywiście fanta-
zjowali, jak powinna wyglądać wymarzona 
impreza urodzinowa.
 Tematem grudniowego nagrania 
były zagadnienia związane z logopedią. 
Uczniowie z klas IV-VIII opowiadali o trud-
nościach i sukcesach związanych z po-
prawnym mówieniem. Dzieci z młodszych 
oddziałów demonstrowały ćwiczenia nie-
zbędne podczas nauki prawidłowej wy-
mowy. Najodważniejsi próbowali swoich 
sił w powtarzaniu łamańców językowych. 
Przed kamerami wypowiadali się również 
rodzice.
 Cykl spotkań z TVP to wspaniała 
przygoda dla wychowanków Piątki, a także 
doskonała okazja do pogłębienia wiedzy  
i umiejętności z zakresu edukacji medial-
nej. Uczniowie dowiadują się, jak wygląda 
praca ludzi telewizji, poznają ją niejako od 
kuchni. Mają okazję naocznie przekonać 
się, że przygotowanie każdego progra-
mu wymaga zaangażowania wielu osób 
– nie tylko tych, których widać na ekranie.  
Z zainteresowaniem obserwują, na czym 
polega praca reżysera telewizyjnego, sce-
narzysty, scenografa i operatora kamery. 
Stają się świadkami powstawania audycji 
telewizyjnych, biorąc w nich jednocześnie 
czynny udział. 
 Cykl spotkań z ekipą telewizyj-
ną to niezwykle inspirujące i pouczające 
zajęcia, poszerzające wiedzę uczniów na 
temat mediów, będące także okazją do 
rozwijania u dzieci i młodzieży kreatywno-

ści i odwagi. Przygoda z TVP stanowi dla 
podopiecznych Piątki wspaniały trening w 
zakresie wystąpień publicznych. Stwarza 
przy tym szansę niecodziennej zabawy, 
obudzenia drzemiących w najmłodszych 
pasji dziennikarskich oraz zaprezentowa-
nia swojej wiedzy i możliwości. Szkolna 
społeczność ma przy tym ogromną satys-
fakcję, że może w ten sposób promować 
swoją szkołę oraz miasto.

Ewa Szczerba, fot. z arch. Sp nr 5 

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 
nr 5 stworzyli za pomocą programu kom-
puterowego  Minecraft koncepcje ogro-
du rekreacyjnego. STUDIO PROJEKT 
PRACOWNIA PROJEKTOWA mając na 
względzie obowiązujące przepisy i nor-
my, przeniosła wizualizację wirtualnego 
świata na teren przed budynkiem Szkoły 
Podstawowej nr 5.  

Firma ADAM BUJAKIEWICZ A&M PART-
NERS, EKO-PARTNER wykonała roboty 
budowlane obejmujące wykonanie siedzisk 
z betonu architektonicznego,  szachow-
nicy, ścieżki sensorycznej, fontanny wraz  
z rzeką, mostów ruchomych nad rzeką oraz 
kompozycji roślin. Wszystkie materiały wy-
konano tak aby jak najlepiej odzwierciedlały 
wirtualny świat Minecrafta. 

Koszt budowy: 147 002,22 zł
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 5,  

ul. Małopolska 11
 Wydział Inwestycji UM, fot. z arch. UM MM

Ogród rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 
Zadanie zostało sfinansowane z Mińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Dni z TVP ABC w Szkole Podstawowej nr 5

 W piątkowe przedpołudnie 30 
listopada br. Szkołę Podstawową nr 1  
w Mińsku Mazowieckim odwiedził nie-
zwykły gość - pani Grażyna Bąkiewicz - 
pisarka, autorka wielu książek dla dzieci 
i młodzieży. Swoją obecnością uświetniła 
podsumowanie III edycji projektu „Czy-
tam, bo lubię” dla uczniów klas IV - VIII 
szkół podstawowych powiatu mińskiego. 

 Tegoroczne konkursy (literacki, 
plastyczny i czytelniczy) w ramach projek-
tu dotyczyły znajomości treści książki pt. 
„Stasiu, co ty robisz?” z serii „Ale histo-
ria...”. Zadaniem uczestników konkursu 
czytelniczego było udzielenie odpowiedzi 
na pytania dotyczące treści książki, której 
bohaterowie przenoszą się do przeszło-
ści w poszukiwaniu przyczyn utraty przez 
Polskę niepodległości. W konkursie pla-
stycznym należało wykonać ilustrację do 
wymienionej powieści. Natomiast zadanie 
w konkursie literackim, jak w poprzednich 
edycjach, polegało na napisaniu opowia-
dania z dialogiem na dowolny temat. 
 W trakcie spotkania autor-
skiego pani Grażyna  Bąkiewicz z pasją  
i w niezwykle żywiołowy sposób opowiadała  
o swojej twórczości. Uczniowie z ogrom-
ną przyjemnością i wielkim zainteresowa-
niem słuchali bardzo ciekawych historii 
związanych z jej pracą jako pisarki książek 
dla młodzieży. Następnie zasypali autorkę 

mnóstwem pytań, na które otrzymali wy-
czerpujące odpowiedzi. Z kolei  organiza-
torzy spotkania w towarzystwie honorowe-
go gościa wręczyli nagrody zwycięzcom 
konkursów składających się na projekt 
„Czytam, bo lubię”.
 Spośród niezwykle ciekawych 
prac przysłanych przez uczestników 
kategorii literackiej, jury składające się  
z nauczycieli SP 1 przyznało I miejsce  
Oldze Sobol z PSSP. Miejsce II zajęły  
ex equo Anna Wilczyńska z PSSP oraz 
Lena Gawron z SP 5.  III nagrodę otrzymały  
Blanka Gromulska z SP 5  i Karolina Łućko 
z PSSP Jury wyróżniło również pracę Adeli 
Płochockiej z SP 3.
 Rywalizację w konkursie pla-
stycznym wygrały uczennice Aleksandra 
Makos z SP w Grzebowilku i Martyna No-
wak z SP w Dębem Wielkim. Miejsce II 
zajęły Martyna Boruc z SP 3 w i Adrianna 
Ślązak z PSSP. Na III pozycji znalazły się 
prace Kingi Chróścickiej z SP 1 oraz Ka-
roliny Świat z SP w Mariance. Wyróżnie-
nia zdobyły  Barbara Antosiewicz z PSSP  
i Amelia Kowalczyk z SP 1.
 I miejsce w konkursie czytelni-
czym zajęła Maria Jaremko z PSSP,
 II – Lena Gawron z SP5, III zaś przypadło: 
Julii Zgódce z SP w Grzebowilku, Karolinie 
Ostrowskiej z SP w Pustelniku oraz Piotro-
wi Deneko z SP 1.

 Na zakończenie spotkania autor-
ka podpisała swoje książki, które uczest-
nicy  mogli nabyć na kiermaszu towarzy-
szącym całej imprezie.

Małgorzata Szczęsna fot. z arch. SP nr 1

Spotkanie z pisarką Grażyną Bąkiewicz w „Koperniku”
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Z ŻYCIA MIASTA Z ŻYCIA MIASTA

Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”

Budowa oświetlenia
 na terenie parku miejskiego 

Na początku grudnia bieżącego roku 
zakończono  prace związane z budową  
i przebudową oświetlenia parku miej-
skiego. W ramach inwestycji zamon-
towano 117 nowych słupów oświetle-
niowych z oprawami LED firmy ROSA, 
wybudowano nową linię kablową 
oświetlenia terenu parku o długości 
3994 mb.

Całkowita wartość inwestycji obejmują-
ca między innymi opracowanie projektu 
budowlanego, wykonanie robót budow-
lanych, sprawowanie nadzoru inwestor-
skiego,  wyniosła 673 035,51 złotych.

Ze środków własnych wydatkowano 155 
173,69 zł, a pozostałą cześć nakładów 
inwestycyjnych w kwocie 474 982,35 zł 
sfinansowano z pożyczki Banku Gospo-
darstwa Krajowego na realizację projek-
tu pod nazwą „Przystosowanie parku 
miejskiego wraz z terenem przyległym 
oraz budynkiem MDK do realizacji ce-

lów Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 
2025”.

Rozbudowa  i przebudowa 
ul. Ogrodowej

Zakończono prace związane z realiza-
cją  zadania polegającego na budowie  
i przebudowie ul. Ogrodowej. W ramach 
inwestycji wykonano nową nawierzchnię  
jezdni z betonu asfaltowego na odcin-
ku o długości 220 m, zatoki parkingowe 
i  chodniki z betonowej kostki brukowej 
oraz linię  kablową oświetlenia uliczne-
go o długości 430 m  z 11 stanowiskami 
aluminiowych słupów oświetleniowych  
z oprawami LED. 
Wartość robót budowlanych wyniosła 
930 305,64 złotych.

Zakup i montaż słupków

W listopadzie zakończono realizację za-
dania polegającego na montażu 2 słup-
ków  blokujących na wjeździe przed  
budynkiem Pałacu Dernałowiczów  przy 
ul. Warszawska 173. Wartość zada-
nia wyniosła 78720 zł. Zamontowane 
urządzenia poprawią bezpieczeństwo  
uczestników wszelkiego rodzaju koncer-
tów i wydarzeń artystycznych organizo-
wanych w Pałacu i Parku Miejskim.

Wykonanie klimatyzacji i wen-
tylacji w budynku MDK.

W IV kwartale 2018 r rozpoczęto prace 
związane z wykonaniem instalacji wenty-
lacji mechanicznej i klimatyzacji w Miej-
skim Domu Kultury. W ramach zadania 
sala kameralna, teatralna i baletowa zo-
stanie wyposażona w system wentylacji 
mechanicznej, natomiast w sali kame-
ralnej i baletowej zostanie zainstalowany 
system klimatyzacji.

 Realizacja powyższych zadań wpły-
nie na podniesienie komfortu i jakości 
usług kulturalnych świadczonych przez 
Miejskie Dom Kultury. Planowany termin  
wykonania zadania styczeń 2019 roku. 

Wydział Inwestycji UM, 
fot. Leszek Siporski minskmaz.com i z arch. UM

„Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym 
oraz budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025”

Oba zadania realizowane są  w ramach  
projektu pn. „Rozbudowa systemu go-
spodarowania wodami opadowymi  
w Mińsku Mazowieckim – I etap” dofinan-
sowanego ze środków Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian 
klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwięk-
szeniem odporności na klęski żywiołowe, 
w szczególności katastrofy naturalne 
oraz monitoring środowiska, typ projektu 
2.1.5 Systemy gospodarowania wodami 
opadowymi na terenach miejskich.

Sprzyjająca aura pozwala wykonawcom 
obu zadań na  wykonywanie prac bez prze-
stojów, spowodowanych złymi warunkami 
atmosferycznymi. Na ulicy Marii Grochow-
skiej został już wykonany odcinek  sieci od 
ul. Jaśminowej do ul. Rodziny Łubieńskich. 
Na ulicy Osiedlowej wykonawca  wyko-
nał sieć kanalizacji deszczowej o długości  
ok. 150 metrów. 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Osiedlowej, Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki

Wydział Inwestycji UM, fot. z arch. UM MM
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

Publicznej
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

W szczelinach czasu 
z Krystyną Koftą
Ponury i deszczowy czas 14 listopa-
da Krystyna Kofta przemieniła w ciepły  
i piękny wieczór. Znana pisarka, felie-
tonistka i plastyczka z nostalgią wspo-
minała minione lata. Jej obecność  
w mińskiej Bibliotece przeniosła słuchaczy  
w kolorowe czasy PRL–u. Spotka-
nie promowało jej najnowszą książkę  
„W szczelinach czasu”, w której ze wzru-
szeniem i humorem wspomina swoje 
życiowe perypetie osadzone głęboko  
w realiach ówczesnego ustroju. Krysty-
na Kofta opowiadała o dawnych trudach 
codziennego życia w Polsce, ale także  
o niewątpliwym uroku tamtych lat. Plusów 
epoki PRL - u przytoczyła nam bardzo 
wiele. Przede wszystkim ludzie żyli, jakby 
bliżej siebie, zawierali przez to silniejsze  
i głębsze przyjaźnie. Znacznie bardziej 
interesowali się kulturą i sztuką. Częściej 
się spotykali i rozmawiali ze sobą. Byli za-
radni, większość kobiet szyła ubrania dla 
siebie i rodziny, odwzorowując zachodnie 
odzieżowe trendy. Literatura miała wów-
czas wielką wartość. Ludzie zachłannie 
czytali książki, odnajdując w tym swoją 
wolność i niezależność. A wszystko dla-
tego, że potrafili znaleźć, jak powiedziała 
autorka, „szczeliny w żelaznej kurtynie,  
za którą żyli”. Krystyna Kofta wspomina, 
że PRL miał także swoje ciemne strony  
i o tym nie wolno nam zapominać.  
Z pewnością z książki dowiemy się więcej 
również na temat smutnych, trudnych ży-
ciowych doświadczeń pisarki. 
 Spotkaniu towarzyszyła deko-
racja związana z tematyką książki. Na 
ścianie wisiały symboliczne grafiki, a obok 
sceny stał wieszak, na którym wisiała 
siatka z octem, cukrem i jabłkami oraz 

sznurek z nawleczonymi rolkami szare-
go papieru toaletowego. A kto miał chęć 
jeszcze mocniej poczuć klimat PRL - u 
mógł skosztować kultowych przysmaków 
z tamtego okresu, m. in. bloku czekolado-
wego i ciasteczek „z maszynki”, a także 
wypić szklankę oranżady. 

IV Mińskie Spotkania 
Wydawców Publikacji 
Regionalnych „Nad Srebrną”

Geneza mińskich Spotkań Wydawców 
Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną” 
ma swoje miejsce w bogatej historii na-
szego miasta i regionu. Ziemia mińska jest 
miejscem niezwykłym, ale niestety często 
niedocenianym. Dla wielu – Mińsk to pro-
wincjonalne miasteczko położone około 

40 km na wschód od stolicy i zarazem sy-
pialnia Warszawy, kojarzone głównie z po-
stacią słynnego aktora Jana Himilsbacha. 
Mało kto wie, że w okresie przedwojen-
nym na terenie miasta i powiatu działała 
Resursa Obywatelska, w której organizo-
wano społeczne koncerty i spektakle te-
atralne. Z tym regionem był także związa-
ny Michał Elwiro Andriolli, autor słynnych 
ilustracji do „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. Swoje lata dzieciństwa spę-
dził w Mińsku także Piotr Skrzynecki. To 
tutaj tworzyli słynni artyści Julian Cegliński 
i Konstanty Laszczka. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Mińsku Mazowieckim w celu 
upamiętnienia wszelkich przejawów życia 
kulturalnego miasta i powiatu, utworzyła 
w 2010 r. Czytelnię Regionalną, a w 2013 
r. zorganizowała pierwsze Targi Wydaw-
ców Publikacji Regionalnych.

Tegoroczne, czwarte już, Mińskie Spo-
tkania Wydawców Publikacji Regio-
nalnych „Nad Srebrną” odbyły się 24 
listopada. Były wyjątkowe z uwagi na 
obchody stulecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Pan Mariusz Dzienio 
wygłosił prelekcję i otworzył wystawę 
swoich zbiorów. Następnie miała miejsce 
prezentacja Biblioteki w Sulejówku. Na 
zakończenie wykładowej części wyda-
rzenia dr Ruta Śpiewak z Instytutu Roz-
woju Wsi i Rolnictwa PAN opowiedziała 
gościom o swoim albumie „Patrząc na 
wieś”, który ukazuje przemiany społecz-
ne wsi polskiej na przestrzeni ostatnich 
100 lat.

 W tym roku swój dorobek wy-
dawniczy przedstawili następujący wy-
dawcy: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, 

Muzeum Ziemi Mińskiej, Towarzystwo 
Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 
Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazo-
wieckim, Wydawnictwo Przyjaciół Zie-
mi Stanisławowskiej, Stanisławowskie 
Towarzystwo Historyczne, Salezjańskie 
Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Ma-
zowieckim, Gminna Biblioteka Publiczna  
w Mrozach, Gminna Biblioteka Publiczna  
w Latowiczu, Gminna Biblioteka Publiczna  
w Dębem Wielkim, Lilla Małgorzata Kłos, 
Stanisława Gujska, Dragon Fruit Design 
Studio Graficzno – Artystyczne Małgo-
rzata Lucyna Kłoszewska, „Fotopia” 
Przemysław Piątkowski oraz Miński Zlot 
Pojazdów Zabytkowych WARKOT. Pa-
tronami wydarzenia byli Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski 
oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich.      

IV Dni Kultury Żydowskiej 
„Bliscy i Oddaleni”

Już od czterech lat Biblioteka zaprasza 
Czytelników na Dni Kultury Żydowskiej 
„Bliscy i Oddaleni”. Tematem przewod-
nim tym razem było pytanie: Kim jest 
człowiek? Zadawał je sobie Abraham 
Joshua Heschel, jeden z największych 
filozofów żydowskich XX wieku.
 
 Tegoroczne Dni Kultury Ży-
dowskiej miały miejsce w dniach 24 – 
26 listopada. W Bibliotece wydarzenia 
związane z obchodami Dni Kultury Ży-
dowskiej, zostały zaplanowane na po-
niedziałek, 26 listopada. W godzinach 
9:20 – 12:00 młodzież mińskich szkół 
średnich wzięła udział w warsztatach 
czytania tekstów filozoficznych, z filozo-
fem Tomaszem Femiakiem, założycielem  
Filozoficznej Akademii Rozwoju Osobi-
stego Ego Eimi. Młodzież miała możli-
wość zmierzyć się z tekstem Abrahama  
J. Heschela oraz porozmawiać z jego cór-
ką Susannah. Choć same warsztaty od-
były się w języku polskim, młodzież mia-
ła szansę porozmawiać z gościem także 
w języku angielskim. Ukoronowaniem 
spotkania były warsztaty artystyczne.  
W południe „spacer historyczny” popro-
wadziła pani Ewa Borkowska. Spacer 
był swego rodzaju hołdem dla Abraha-
ma J. Heschela, który wraz z Martinem 
Lutherem Kingiem szedł w słynnym 
marszu z Selmy do Montgomery, sprze-
ciwiając się dyskryminacji rasowej. Na-
tomiast wieczorem w Bibliotece miało 
miejsce spotkanie z profesor Susannah 
Heschel poświęcone historii rodziny He-
schelów i jej związków z Mińskiem. Spo-
tkaniu towarzyszył koncert „Nie bój się, 
braciszku” przygotowany przez mło-
dzież licealną oraz drobny poczęstunek. 
Uczestnicy spotkania otrzymali przygo-
towany specjalnie na tę okazję zestaw 
pocztówek prezentujący historię rodziny 
Heschelów na tle dawnego Mińska.
 Profesor Susannah Heschel 
pierwszy raz gościła w Polsce. Możliwe 
było to dzięki zaproszeniu pani Katarzy-
ny Łaziuk, która przybliżała już miesz-
kańcom miasta w lokalnej prasie historię 
rodziny Heschelów. W naszym mieście 
pani profesor spędziła jeden dzień,  
a odwiedziła także Wrocław, Łódź  
i Warszawę, gdzie m.in. w Collegium 
Civitas wygłosiła wykład dla studentów 
na temat wkładu Abrahama J. Heschela  
w dialog między religiami. Spotkała się 
także z rzecznikiem Adamem Bodnarem 
i zarządem Forum Dialogu.
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

W ramach IV. Dni Kultury Żydowskiej 
Czytelnia Biblioteka przygotowała otwar-
te lekcje biblioteczne dla młodzieży po-
święcone zadawaniu pytań istotnych  
i szukaniu na nie odpowiedzi, czyli filo-
zofowaniu. Nastolatki szukają swojego 
„ja”, pytają: Kim jestem? Jaki jest sens 
tego, co robię? Dobrze, by w takich po-
szukiwaniach sięgały po mądre lektury, 
poznawały myśli i doświadczenia przy-
jaciół, rówieśników, ale też pisarzy i filo-
zofów. Dlatego zaprosiliśmy uczniów do 
wspólnego rozważania pytań o człowie-
czeństwo, zawartych w książce „Kim jest 
człowiek?” Abrahama Joshuy Heschela. 
W październiku i listopadzie w lekcjach 
wzięło udział 10 klas - 249 uczniów. Pro-
wadziliśmy ożywione dyskusje, młodzież 
pokazała wielokrotnie swoją dojrzałość 
i zaangażowanie, a refleksje Heschela 
okazały się nam bardzo bliskie. Dzięki 
lekcjom uczniowie zapoznali się także  
z ofertą Biblioteki.

Mariusz Szczygieł - laureat 
Gali Alei Gwiazd Literatury 
ponownie w Mińsku!

Mikołajkowy prezent od Biblioteki dla 
wszystkich Czytelników okazał się tra-
fiony! A było nim spotkanie z Mariuszem 
Szczygłem, reporterem i dziennikarzem, 
który w tym roku zdobył statuetkę Gwiaz-
dy podczas V Gali Alei Gwiazd Literatury. 
Publiczność licznie przybyła do biblio-
teki, aby w świątecznym klimacie wy-
słuchać błyskotliwych, wzruszających,  
a niekiedy również zabawnych wypowie-
dzi autora. Niedawno ukazała się naj-
nowsza książka autora „Nie ma”. I choć 
wydawać by się mogło, że to książka  
o  przemijaniu i stracie, wrażliwi czytel-
nicy z pewnością odkryją jej pozytywne, 
wręcz terapeutyczne przesłanie. Już in-
terpretacja tytułu, jaką przedstawił nam 
tego wieczoru autor jest dość optymi-
styczna. Otóż powiedział, że w wyraże-
niu „nie ma” jest aż 40% „ma”, a więc nie 
możemy mówić o całkowitym braku, ani 
o  zupełnej pustce. Ten tok rozumowa-
nia, prowadzi do niezwykłych wniosków. 
Ludzie będąc w największych życiowych 
kryzysach, potrzebowali „coś mieć”, szu-
kali takiego swojego „ma”, które nada 
ich egzystencji sens i pozwoli przetrwać 
najgorszy czas. W czasach wojny takim 
„ma” było na przykład noszone w sercu 
wspomnienie o rodzinie. Autor opowiadał 
także o tym, czym jest dla niego prawda  
i uczciwość w pracy reportera i o tym, jak 
bardzo ceni szczerość u ludzi, z którymi 
rozmawia i o których pisze. Spotkanie 
przebiegało dynamicznie, a wielowątko-

wa rozmowa nie pozwalała słuchaczom 
na nudę. Z pewnością jedna opowieść 
Mariusza Szczygła pozostanie w pamięci 
słuchaczy na dłużej. Oto jej puenta: Choć 
życie ludzkie wypełniają namiętności, 
przeróżne emocje i trudne wydarzenia, 
na końcu i tak okazuje się, że najważniej-
sza była… ta wspólna herbata z bliską 
osobą.    

Fabryka Świętego Mikołaja

Tegoroczna „Fabryka Świętego Mikoła-
ja” ruszyła już 6 grudnia. Tego dnia miały 
miejsce warsztaty książkowo - plastycz-
ne pod nazwą „Świąteczna pocztówka” 
oraz specjalna, gwiazdkowa Kinoteka. 
Natomiast 8 grudnia sala konferencyjna 
przemieniła się w istną elfią pracownię, 
w której mali pomocnicy Mikołaja przy-

gotowywali świąteczne dekoracje. W tym 
roku za cel młodzi czytelnicy obrali bo-
żonarodzeniowe stroiki. Zadanie zostało 
wykonane na 100%. Dzieci przygoto-
wały przepiękne, kolorowe i błyszczące 
ozdoby, które będą cudowną dekoracją 
świątecznego stołu lub drzwi. Gratulu-
jemy młodym czytelnikom kreatywności 
i podziwiamy zaangażowanie, z jakim 
wykonywali pracę. Przed nami, ostatnie 
zajęcie w ramach Fabryki - „Magic of 
Christmas”. Spotkanie poprowadzą wo-
lontariusze z Fundacji EBU. Porozmawia-
ją z dziećmi na temat tradycji świątecz-
nych w różnych krajach, zaproponują 
interaktywne gry i zabawy po angielsku. 
Świętujmy więc, razem z Biblioteką, ten 
najpiękniejszy okres w roku. 

Zapowiedzi:

20 grudnia, o godz. 18:30 – wernisaż wysta-
wy obrazów powstałych przy produkcji filmu 
„Twój Vincent” z kolekcji Miasta Wrocławia  
i spotkanie z Olgą Królak – mińszczanką, 
która malowała obrazy do filmu.

Wystawę będzie można zobaczyć do dnia  
4 stycznia 2019 roku.

25 stycznia, o godz. 18:30 – w ramach cyklu 
„Biblioteka Podróży” zapraszamy na spotka-
nie z Moniką Radzikowską i promocję książ-
ki „Bajkał tam i z powrotem”.

28 stycznia - 10 lutego – zapraszamy na Fe-
rie w Oddziale dla Dzieci i Czytelni. Szczegóły 
wkrótce na stronie internetowej Biblioteki  
i na plakatach. 

MBP, fot. z arch. MBP

KULTURA

W dniu 15 listopada odbyło się w naszej szko-
le Spotkanie Uczniów Szkół Artystycznych,  
w którym udział wzięli uczniowie z miast: 
Płocka, Siedlec, Wołomina, Halinowa, Miń-
ska Mazowieckiego. Impreza była kontynu-
acją spotkań, które zapoczątkowała w 2000 
roku - skrzypaczka - Magdalena Specjał. W 
tym dniu młodzież miała okazję uczestniczyć  
w grze planszowej „Muzyczne statki”, następnie  
w  warsztatach artystycznych oraz we wspól-
nym koncercie.

Podczas koncertu wystąpili młodzi artyści z reper-
tuarem:
1. Chór szkolny – wykonał hymn szkolny  i piosen-
kę z filmu „Pan od muzyki” z akompaniamentem  
Tatiany Żarek,
2. „Idziemy do szkoły”, „Pies i kot” – zagrali 
skrzypkowie z Halinowa i Mińska Mazowieckiego,

3. Kordek Klara - miniatura na fortepian ,
4. Klasa rytmiki Anity Wasilewskiej  wykonała 
piosenkę „Jesienny deszcz”,
5. Franciszek Góras i Maciej Gałązka z klasy  
perkusji i fortepianu zagrali – L.Mozarta - Mu-
sette,
6. Antosia Majchrzyk, Jagoda Komarowska - 
zagrały „ Polkę” Ewy Iwan,
7.  Duet fortepianowy – Amelia Wiercioch i Ma-
ciej Bogdański – „Zasłyszana Melodyjka” – W. 
Lutosławskiego,
8. Duet fortepianowy – Hania Kibala i Julian 
Strzałkowski – Kujawiak – R. Twardowskiego
9. Kwartet instrumentów dętych drewnianych 
(flet, obój, klarnet, fagot)- Jakub Warszawski, 
Adam Ciesielski, Wojciech Kowalski, Borys 
Pawłowski - Heihg-Ho,
10. Woronowicz Helena - Utwór na fortepian 

MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA

Sukces klasy kameralistyki wokalnej 
Justyny Kowyni-Rymanowskiej
 
Miło nam poinformować, że w dniu  11 listopada uczniowie Miejskiej Szkoły Artystycznej I st.  
im Konstantego Ryszarda Domagały odebrali nagrody w Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patrio-
tycznej organizowanym przez Centrum Żandarmerii Wojskowej im. płk. S.Sitka:
I miejsce w kategorii soliści zdobyła Halszka Rembowska 
I miejsce w kategorii zespoły wokalne zdobył Zespół Wokalny w składzie: Dominika Dmowska, 
Emilia Kuśmierczyk, Amelia Rymanowska i Halszka Rembowska.

Joanna Nowik, fot. z arch. MSA

Spotkanie Uczniów Szkół Artystycznych w MSA

Sukces flecistki z Miejskiej 
Szkoły Artystycznej
W dniach 13-16 listopada 2018 roku odbył się 
III Międzynarodowy Konkurs Instrumentów 
Dętych w Białymstoku. Aleksandra Kruszew-
ska - uczennica z klasy fletu Beaty Kierz-
kowskiej zdobyła  Srebrną Nagrodę w swojej 
kategorii wiekowej. Uczennicy akompaniował 
Jacek Nazarczuk. Gratulujemy.
 

11. Trio perkusyjne – Jacek , Szymon, Olek – 
„Trio werblowe” Eckharda Kopetzkiego,
12. Trio wiolonczelowe  – Serce w plecaku – 
Czerkas Magda, Mataszek Zosia, Pietrak Ola
13. Kwartet w składzie Łucja Mateńko, Ma-
ria Lesiuk, Karolina Oklińska i Kasia Kardas - 
Utwór bluesowy,
14. Dominika Kobza i Bogna Danielak – duet 
fletowo-fortepianowy wykonał Rondo – 
L.Beethovena i „Two – tone tango” ,
15. Trio dęte drewniane –Alicja Palmowska, Jan 
Pach, Łucja Garlicka – Temat z „Flinstones”
16. Duet fortepianowy – Martyna Mankiewicz  
i Alicja Żygadło - „Kabaret”,
17. Zofia Lisowska, Antonina Skwierczyńska, 
Katarzyna Żur, Daria Szerszenowicz – „Wiej-
skie ogrody” (altówki i wiolonczela),
18. Janek Mozański i Jagna Manczyńska - flet  
i fortepian – „Hipnosis” ,
19. Janek, Jagna i Zofia Kryska  – „Walc kwia-
tów”,
20. Klasa kameralistyki wokalnej Justyny Ko-
wyni - Rymanowskiej „Dziad i baba”,
21. Orkiestra szkolna – „Klaszczmy razem”  
i „Polonez ratuszowy” z udziałem zespołu ta-
necznego.    
       
Pomiędzy poszczególnymi częściami spotka-
nia dzieci uczestniczyły w słodkim poczęstun-
ku a uwieńczeniem spotkania były pamiątkowe 
dyplomy, niespodzianki i pizza. To był wspania-
ły dzień, który na długo zostanie w pamięci.

Joanna Nowik, fot. z arch. MSA
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

Z IMPREZ MDK
KULTURA

Spektakl poruszył tematykę akceptacji 
inności i szacunku wobec drugiego czło-
wieka. Dzieci pogłębiły również wiedzę 
przyrodniczą. W spektaklu wyjaśnione 
zostały zmiany zachodzące cyklicznie 
w przyrodzie, zjawiska atmosferyczne  
i to, w jaki sposób nasze życie zależy od 
dóbr Natury.

Zrób to sam

Tematyczne warsztaty to kolejna z no-
wych propozycji MDK. Po doskonale 
odebranych warsztatach tkackich za-
prosiliśmy na warsztaty kosmetyków 
naturalnych oraz warsztaty stolarskie. 
Praca z ziołami, olejami i olejkami ete-
rycznymi dała uczestnikom niesamo-
witą satysfakcję, a efekt w postaci 
własnoręcznie zrobionych masełek do 
ciała, ziołowych peelingów do kąpieli 
czy room sprayów był oszałamiający, 
nie tylko zapachem.
 Natomiast na warsztatach 
stolarskich „Wióry lecą” uczestnicy na-
uczyli się pracy z drewnem. Pod okiem 
instruktorów powstały półki na zioła, 
kompaktowe taborety i półki z magne-
sami. W kolejnych miesiącach zapra-
szamy na warsztaty tapicerowania pufy 
oraz make-up’u.

Nowe propozycje
na dużym ekranie

Miejski Dom Kultury w ostatnich miesią-
cach zaproponował nowe cykliczne wy-
darzenia artystyczne. Dzięki projektowi 

realizowanemu przy wsparciu Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
możliwe było wyposażenie sali widowi-
skowej w nowoczesny sprzęt do pro-
jekcji kinowych. To zwiększa możliwości 
profesjonalnej realizacji pokazów filmo-
wych. Mowa tutaj o Kameralnym Kinie ze 
Sztuką w Tle oraz cyklu Teatroteka. 
 Pierwszy z nich przybliża filmy 
poświęcone uznanym artystom różnych 
dziedzin sztuki i ich twórczości. W tym 
cyklu publiczność zobaczyła już „Młyn 
i krzyż” w reż. Lecha Majewskiego oraz 
„Kontrakt rysownika” w reż. Petera Gre-
enawaya. W najbliższym czasie będzie 
to spotkanie z Banksym jako reżyserem 
filmu „Wyjście przez sklep z pamiątkami” 
oraz Fridą Kahlo w obrazie „Frida”. 

Poeci w Pałacu
 18 listopada widzowie spotkali się z Marią Pawlikowską-Jasnorzewską  
w interpretacji charyzmatycznej Edyty Jungowskiej

 Teatroteka to projekt Wytwórni 
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych  
o charakterze artystycznym i eduka-
cyjnym. Jego ideą jest wykorzysta-
nie potencjału technologii filmowej do 
ekranizacji najbardziej wartościowych 
osiągnięć „młodej” polskiej dramaturgii 
teatralnej. W ostatnich latach zaistniało  
w Polsce nowe pokolenie autorów piszą-
cych dla teatru. Stworzyli oni swój orygi-
nalny język, sposób obrazowania, formę, 
a także wzbogacili dramat współczesny 
o problematykę dotyczącą ludzi młodych 
i o ich sposób postrzegania otaczającej 
nas rzeczywistości. W cyklu zostanie po-
kazanych 15 tytułów Teatroteki. 

Agnieszk Boruta, fot. z arch. MDK

Clubbing w piwnicy

Miejski Dom Kultury zyskał nową prze-
strzeń do realizacji przedsięwzięć  
artystycznych. 17 listopada na scenie 
w podziemiach Pałacu Dernałowiczów 
z koncertem muzyki klubowej wystąpiła 
Ramona Rey.
 Wokalistka, autorka tekstów  
i śpiewaczka operowa o barwie mezzo-
sopranu razem z Tel Arana - ikoną pol-
skiej muzyki elektronicznej analogowe 
brzmienia łączą z barwami etno. Niekie-
dy wokale poddane obróbce cyfrowej 
oraz syntezie analogowej pełnią też par-
tie instrumentalne, dlatego w niektórych 
utworach granica pomiędzy głosem  
a syntezatorem zupełnie zanikała.

Miłosne dialogi 
na cztery nogi

Za sprawą Teatru Wariacja, 24 listopada 
przenieśliśmy się w lata 50, by spotkać 
pewną kobietę i pewnego mężczyznę po-
szukujących miłości swego życia. Scenki 
Stefanii Grodzieńskiej, Juliana Tuwima, 
anonimy z lat 50. stworzyły komediową hi-
storię tego związku. Historię aż po grobową 
deskę.
 Spotykanie na przystanku  
w dzień Świętego Walentego, prywatka, 
później oświadczyny i spędzona razem 
niejedna ciekawa chwila. W związku mał-
żeńskim trwają aż do grobowej deski. I by-
najmniej w tym momencie historia ta się nie 
skończyła. Są na siebie skazani wiecznie.  
A to za przyczyną Stefanii Grodzieńskiej, któ-
ra nie pozwala im odejść. Miło było usłyszeć 
towarzyszącą spektaklowi muzykę z lat 50. 
XX w. i teksty, jakich już się dzisiaj nie pisze.

Niesforne żywioły

Niesforne rodzeństwo żywiołów: Zefi-
rek, Kropelka i Płomyczek - dzieci Pani 
Ziemi, w spektaklu „Przygody Zefirka  
i spółki” 25 listopada przybrało ludzką 
postać - wyraziste charaktery bohate-
rów podkreślone zostały zjawiskową 
choreografią, zabawnymi piosenkami  
i barwną scenografią.  Kłócąc się ze sobą  
o pierwszeństwo, Żywiołki wprowadziły 
na Ziemi pogodowy zamęt i zaburzy-
ły panującą tam równowagę. To dzieci 
ostatecznie nauczyły bohaterów tego, 
że każdy wspólny cel wymaga współ-
pracy i szacunku dla drugiej osoby, że 
to, co odróżnia nas od innych często nie 
jest naszą wadą, ale największą warto-
ścią, a różnorodność stanowi o bogac-
twie naszej Planety.
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KULTURA

100-lecie 7. Pułku Ułanów Lubelskich 

Muzeum Ziemi Mińskiej

Na przełomie października i listopa-
da 1918 roku mjr Janusz Głuchowski,  
z pomocą zaufanych współpracow-
ników i byłych legionistów, rozpoczął  
w rejonie Lublina organizację pułku 
kawalerii, przyszłego 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich. Większość ułanów stano-
wili młodzi ochotnicy z Lublina i oko-
licznych miejscowości i mimo, że gros  
z nich wcześniej nie miała styczności 
ze służbą wojskową, to dowiedli swo-
ich wartości w ciągu walk w wojnie 
polsko-bolszewickiej, czego dowodem 
jest liczba nadań orderów Virtuti Militari 
(102 łącznie ze sztandarem) oraz Krzyży 
Walecznych (775). Po przybyciu 7 Pułku 
do Mińska Mazowieckiego jako roczni-
cę utworzenia tej jednostki wojskowej 
uroczyście obchodzono w dniu 1. listo-
pada (do połowy lat 20-tych). 

W 2018 roku minęło 100 lat od utwo-
rzenia 7. Pułku Ułanów Lubelskich. To-
warzystwo Pamięci 7 PUL zaplanowało 
uroczystości rocznicowe na 10. listopa-
da, aby nie kolidować z dniem Wszyst-
kich Świętych i połączyć świętowanie  
z miejskimi obchodami 100-lecia nie-
podległości. O godz. 14.30 goście wy-
darzenia mieli niepowtarzalną możliwość 

zwiedzenia byłych koszar lubelskich uła-
nów, obecnie zajmowanych przez Cen-
trum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.  
O historii tego miejsca, zabytkowych bu-
dynkach i obecności ułanów w tych ko-
szarach opowiedzieli kpt. Zbigniew Do-
brzyński oraz Przemysław Fedorowicz. 
Następnie o godz. 16.00 rozpoczęła się 
właściwa uroczystość na Placu Stary 
Rynek, gdzie Zenon Duszczyk przybliżył 
historię 7. Pułku Ułanów a pchor. Remi-
giusz Trybus odczytał apel poległych. 

Po apelu rekonstruktorzy z Towarzystwa 
Pamięci 7 PUL oddali trzykrotną salwę  
z przedwojennych karabinków. Punktem 
kulminacyjnym obchodów był kadryl ka-
waleryjski w wykonaniu ośmiu ułanów  
z grupy kaskaderskiej East Riders, którzy 
w świetle lamp i przy muzyce prezento-
wali konno m.in. wolty, czesania i zmiany 
szyków. Duża iczba widzów na Starym 
Rynku świadczy tylko o tym, że pamięć 
o 7. Pułku Ułanów wciąż żyje i dociera  
z każdym rokiem do szerszej publiczności. 

Uroczystości 100. rocznicy utworzenia  
7. Pułku Ułanów Lubelskich nie mogły-
by się odbyć bez wsparcia burmistrza 
Marcina Jakubowskigo i Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki oraz Muzeum Ziemi 
Mińskiej z dyrektorem Leszkiem Celejem 
na czele, za co członkowie Towarzystwa 
Pamięci 7 PUL składają jeszcze raz ser-
deczne podziękowania. 

Z tej okazji został wydany medal pamiąt-
kowy, autorem projektu jest Andrzej Soł-
tysiuk.

Tekst: Przemysław Fedorowicz
fot. z arch UM MM i MZM

Do najważniejszych wydarzeń związa-
nych z obchodami 100. rocznicy odzy-
skania niepodległości organizowanych 
przez Muzeum Ziemi Mińskiej należały: 
prawykonanie kompozycji muzycznej 
pt. „Pieśń o Niepodległej” (4 listopada) 
oraz odsłonięcie „Dzwonu Niepodległo-
ści” w ogrodzie Muzeum Ziemi Mińskiej 
Dział 7 PUL (11 listopada). O wszystkich 
działaniach muzealnych o charakterze 
rocznicowym będzie można przeczytać  
w kolejnym Mińskim Zeszycie Muze-
alnym, który ukaże się w 2019 roku, 
obecnie pragniemy przedstawić Pań-
stwu ceremoniał odsłonięcia „Dzwonu 
Niepodległości”.
 
Uroczystość rozpoczęła się odegraniem 
Hymnu Narodowego przez Miejską Or-
kiestrę Dętą pod batutą Marcina Śląza-
ka oraz wystąpieniem Burmistrza Miasta 
Marcina Jakubowskiego i Prezesa Towa-
rzystwa Pamięci 7 PUL Pana Andrzeja 
Osińskiego. Charakterystykę dzwonu  
z opisem ornamentyki przedstawił Dyrek-
tor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej. 
Apel pamięci i salwa honorowa były jak 
zawsze momentami najgłębszych wzru-
szeń, tym razem w wykonaniu kompanii 
żołnierzy z 23 Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego, następnie odbyła się ceremonia 
odsłonięcia „Dzwonu Niepodległości”,  
o tyle oryginalna, gdyż polegała na czte-
rokrotnym biciu w dzwon dokonanym 
przez następujące osoby: 
1. Posła na Sejm RP Czesława Mroczka 
2. Przedstawicieli Władz Samorządo-
wych - Burmistrza Miasta Marcina Ja-
kubowskiego, Starostę Mińskiego Anto-
niego Jana Tarczyńskiego, Wójta Gminy 
Janusza Piechoskiego 3. Przedstawicieli 
jednostek wojskowych Garnizonu Miń-
skiego ppłk Marka Hellera (w im. Do-
wódcy 23 BLT) mjr Pawła Majchrzyka  
(w im. Dowódcy CSZŻW), płk Arkadiusza 
Wojtaczka (w im. Komendanta OSŻW), 
ppłk Marcin Sabadyn (w imieniu Dowód-
cy WKU) 4. Przedstawicieli TP 7 PUL  

i MZM: wiceprezes Zenon Duszczyk, kie-
rownik administracyjny Andrzej Partyka. 

Po tej wyjątkowej ceremonii, podczas 
której w ciszy otoczenia rozbrzmiewał 
dźwięk dzwonu, nastąpiło złożenie wień-
ców pod obeliskiem z napisem „Krwi 
Ofiarnej Cześć”. Na obelisku widnieją 
imienne tabliczki bohaterów urodzo-
nych w Mińsku Mazowieckim i powie-
cie mińskim, którzy na różnych polach 
bitewnych XX wieku złożyli daninę krwi. 
Pierwszymi ofiarami „Polskiej drogi do 
niepodległości” byli: Mieczysław Bakal  
z Mrozów - zginął pod Krzywopłotami  
18 listopada 1914 r., Henryk Dobrowol-
ski pseud. Sęk z Mińska Mazowieckiego 
- zginął pod Łowczówkiem 22/23 grudnia 
1914 roku.
 
Ostatnimi akcentami uroczystości było 
odegranie pieśni „Śpij kolego” w wyko-
naniu Rafała Dobosza oraz pieśni repre-
zentacyjnej WP. 

MZM Roman Ruśplo
Opracowanie MZM

fot. z arch UM MM i MZM

Niedzielne 
Warsztaty Muzealne
2 grudnia zakończyliśmy jesienno-zi-
mowy cykl „Niedzielnych Warsztatów 
Muzealnych dla dzieci”.  

Młodzi rzemieślnicy mogli zapoznać się 
z zawodem zegarmistrza, pozłotnika, ar-
cheologa czy zgłębić wiedzę na tematy 
związane z 7. Pułkiem Ułanów Lubel-
skich w Mińsku Mazowieckim. Warsztaty 
zegarmistrzowskie zapoznawały dzieci  
z pracą zegarmistrza, w wyjątkowym 
otoczeniu w odtworzonym zakładzie ze-
garmistrzowsko-optyczno-jubilerskim 
mińszczan Lucjana i Władysława Dą-
browskich, do odwiedzania której ser-
decznie zapraszamy. Na warsztatach 

Odsłonięcie „Dzwonu Niepodległości”

pozłotniczych dzieci poznały tajniki za-
wodu, a w ramach warsztatów zapew-
nione były wszystkie materiały - płat-
ki złota, kleje, pędzelki, ramki i figurki.  
Z kolei młodzi adepci zawodu archeolo-
ga między innymi mogli sami „odkryć” 
swoje pierwsze znalezisko.
 Wszystkie zajęcia łączyły wie-
dzę historyczną z praktyką, rozwijały wy-
obraźnię, uczyły bawiąc, rozwijały zainte-
resowania.
Dziękujemy Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za sfi-
nansowanie Warsztatów.

Wystawy w Muzeum
13 listopada odbyło otwarcie wystawy 
„Szable w Wojsku Polskim 1918-1939”, 
a 22 listopada rozpoczęła się wystawa 
„Konie” Pauliny Rogalskiej, obydwie wy-
stawy idealnie się uzupełniają, a można 
je oglądać do 30 grudnia w MZM Dział 
7 Pułku Ułanów Lubelskich, ul. gen.  
K. Sosnkowskiego 4.

MZM, fot. z arch UM MM i MZM

Para medali okolicznościowych; awers - na otoku: 
„7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego 1918 - 2018”, w części central-
nej: „11 VIII 1914 / 1 XI 1918 / 7PU / 23 III 1921”, 
rewers – „100 LAT 7 PU”, relief przedstawiają-
cy pułk na koniach; mosiądz tłoczony (Siedlce), 
średnica 10 cm, czerwone welurowe etui (2 szt.); 
autor projektu Andrzej Sołtysiuk; medal przygoto-
wano także na 100. rocznicę odzyskania niepod-
ległości 11.11.2018 roku
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11 listopada, w Święto Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, a zarazem w set-
ną rocznice tego wydarzenia Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku 
Mazowieckim zorganizował event pod 
hasłem „100 km w pływaniu na 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości. Głównym 
założeniem tego przedsięwzięcia było 
przepłynięcie łącznie 100 km przez chęt-
ne osoby. Każdy z obecnych na miej-
skiej pływalni mógł przepłynąć dowolny 
dystans, który należało zgłosić do osoby 
odpowiedzialnej za przeprowadzenie 
próby. 
 Punktualnie o godzinie 6.00 roz-
poczęto pływanie, a pierwszym chętnym, 
który rozpoczął świętowanie był Dyrek-
tor MOSiR Robert Smuga. Mijały kolejne 
minuty, a coraz więcej zawodników za-
pisywało się do pokonania dystansu. W 
próbie mógł wziąć udział każdy, więc nie 
zabrakło dzieci, młodzieży jak i całych ro-

23 listopada 2018 roku w obiekcie 
Aquapark Miejski z Lodowiskiem przy  
ul. Wyszyńskiego 56 w Mińsku Mazo-
wieckim odbył się kolejny już Jesien-
ny Maraton Pływacki, czyli 3 godzinne 
nocne pływanie. W tym roku swój udział 
można było zgłosić do kategorii open  
z podziałem na kobiety oraz mężczyzn. 
 
 Warunkiem uczestnictwa w za-
wodach było ukończenie 18 roku życia. 
Do rywalizacji zgłosiło się 11 mężczyzn 
oraz 3 kobiety. Po odebraniu pakietów 
startowych, a następnie krótkiej roz-
grzewce na basenie i losowaniu torów, 
sędzia główny zawodów Pan Tomasz 
Radomiński wystartował zawodników. Po 
3 godzinach w wodzie i dziesiątkach po-
konanych długości basenu, punktualnie o 
godzinie 1.05 wybrzmiał gwizdek kończą-
cy zawody. Wśród kobiet 1 miejsce zaję-
ła Żaneta Kiełczykowska z klubu Diabły 
Siedlce, która pokonała 7800 metrów, 2 
miejsce przypadło Katarzynie Strusińskiej 
z wynikiem 6250 metrów. Na najniższym 
stopniu podium zameldowała się Izabela 
Rynkiewicz, a dystans jaki przepłynęła to 
4100 metrów. W kategorii mężczyzn naj-
lepszy okazał się Grzegorz Porada, który 

Jesienny Maraton Pływacki

9 grudnia 2018 w godz.15.30-18.00  
w Aquaparku Miejskim odbyła się  
VII Wodna Familiada. Pomimo deszczu 
i chłodu 8 rodzin przyszło aby spędzić 
rodzinnie i aktywnie niedzielę. Podzie-
liliśmy wszystkich na 2 grupy: młodszą  
i starszą. 

Starsza rywalizowała na basenie sporto-
wym, natomiast młodsza grupa na brodzi-
ku. W obu kategoriach zawodnicy mieli do 
pokonania 6 konkurencji na wesoło m.in. 
wyścig na materacach, zjazdy ze zjeż-
dżalni na czas, wyścig na gigantycznych 
łabędziach. Po około 2 godzinach wesołej 
i pełnej uśmiechu rywalizacji poznaliśmy 
zwycięzców. 

W grupie młodszej pierwsze miejsce za-
jęła rodzina Piórkowskich, drugie rodzi-
na Malachów, trzecie rodzina Gołąbków. 
Jeśli chodzi o drużynę starszą najlepszą 
rodziną okazała się rodzina Pietroniów, 
na drugim miejscu rodzina Celejów,  
a na trzecim rodzina Leleniów. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięz-
cy puchary oraz nagrody rzeczowe. Dzię-
kujemy za wspaniałą zabawę.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

VII Wodna
Familiada
MOSiR

dzin, które wspólnie pokonywały kolejne 
metry. Dystans co godzinę był aktualizo-
wany na tablicy informacyjnej oraz w in-
ternecie na stronie wydarzenia. Specjalnie 
na tą okazję jeden z torów pływackich zo-
stał przystrojony biało – czerwonymi fla-
gami. Za dołożenie „swoich” metrów do 
dystansu uczestnik dostawał pamiątkowy 
kotylion. Z każdą minutą przepłynięta od-
ległość się zwiększała, a o godzinie 11.25 
zostało osiągnięte 100 km. W wydarzeniu 
łącznie udział wzięło 77 osób. Uzyskanie 
tego wyniku zajęło pływakom 4 godziny  
i 25 minut. Na uwagę zasługuję wynik 
Pani Katarzyny Strusińskiej, która indy-
widualnie przepłynęła 10 km. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczestnikom. Było 
to godne i miłe uczczenie 100 lat Niepod-
ległości Państwa Polskiego. W całym mie-
ście obchody przebiegały na różny spo-
sób, a my jako MOSiR zawsze zachęcamy 
do świętowania na sportowo.

jako jedyny przekroczył barierę 10 km, a 
wynik jaki osiągnął to dokładnie 10300 
metrów. Na 2 pozycji zameldował się 
Maks Glapiński z dystansem 9600 me-

trów, a na 3 miejscu sklasyfikowany został 
Mateusz Falender.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

100 km w pływaniu na 100-lecie Niepodległości
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18 listopada 2018 roku w sali sportowej Ze-
społu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim odbył się 1 turniej z cyklu Grand 
Prix Mińska Mazowieckiego w Badmintonie. 

 Tego dnia do rywalizacji łącznie we 
wszystkich kategoriach zgłosiło się 31 uczest-
ników. Wzorem lat poprzednich turniej podzie-
lony został na kategorie wiekowe. W godzinach 
porannych rywalizowały dzieci oraz młodzież. 
W rozgrywkach rocznika 2007 i młodsi zwy-
ciężył Krzysztof Szczepaniuk, który pokonał  
w finale Natalie Rowicką. Na najniższym stop-
niu podium stanął Kacper Grasiak. W kategorii 
dzieci urodzonych w latach 2004 – 2006 trium-
fował Marcin Szczepaniuk, przed Oliwią Winek 
oraz Janem Maguzą. Po rozrywkach młodzie-
żowych przyszedł czas na seniorów.

 W rywalizacji kobiet najlepsza okaza-
ła się Patrycja Kaźmierczak, drugie miejsce za-
jęła Ewa Wąsowska, natomiast 3 lokatę wywal-
czyła Monika Szczepaniuk. Wśród mężczyzn  
w finale spotkali się „starzy mistrzowie Miń-
ska” – Norbert Wiecha i Wojciech Piątek. Choć  
w grupie eliminacyjnej wygrał Wojtek Piątek to 
w ostatecznej rozgrywce uległ Norbertowi w se-
tach 1-2. Trzecie miejsce zajął Andrzej Winek. 
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki otrzymali 
pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej.

 Jak widać w kategoriach dzieci i mło-
dzieży najlepiej radziły sobie „klany” rodzinne 
– Szczepaniuków, Rowickich i Winków z Gar-
wolina. Grający tatusiowie uczą też – jak widać 
– z dużym powodzeniem swoje pociechy. Cie-
szy również odradzająca się powoli kategoria 
kobiet. Dla rozwoju tej konkurencji w naszym 
mieście przyczynia się też społeczne zaangażo-
wanie takich osób jak Krzysztofa Kaczorka czy 
Mariusza Rowickiego – dziękujemy i zaprasza-
my do udziału w następnych turniejach.

Wyniki zawodów:
Kategoria OPEN: 1. Wiecha Norbert, 2. Piątek 
Wojciech, 3. Winek Andrzej, 4.Rozbiewski Ra-

fał, 5. Wojnarski Wiktor, 6. Parzyszek Konrad, 
7. Rowicki Mariusz, 8. Cichocki Włodzimierz, 
9. Adamiec Maciej, 10. Kaczorek Tomasz, 11. 
Wasilonek Bogdan
Kategoria KOBIET: 1. Kaźmierczak Patrycja, 2. 
Wąsowska Ewa, 3. Szczepaniuk Monika, 4. Król 
Alicja, 5. Endzelm Magdalena
Kategoria- rocznik 2004-2006: 1. Szczepaniuk 

Grand Prix 
w Badmintonie

Marcin, 2. Winek Oliwia, 3. Maguza Jan, 4. Ro-
wicki Damian, 5. Winek Lena, 6. Jagiełło Jakub, 
7. Piotrowski Adrian
Kategoria – rocznik 2007 i młodsi: 1. Szczepa-
niuk Kszysztof, 2. Rowicka Natalia, 3. Grasiak 
Kacper, 4. Piotrowski Krzysztof, 5. Krasuska 
Hania, 6. Kaczorek Maciej, 7. Grasiak Mateusz, 
8. Wójcik Oliwia

17 listopada 2018 r odbyła się druga run-
da Grand Prix Mińska Mazowieckiego  
w Tenisie Stołowym. Zawodnicy kolejny 
raz licznie dopisali Zwycięzcy spotkania: 
najlepszy był Leszek Gil, drugie miej-
sce zajęła Aneta Janisiewicz pokonując  
Artura Kasprzaka, Mirosław Krusiewicz 
uplasował się na czwartej pozycji. Gra-
tulujemy zwycięzcom Zapraszamy na 
kolejne rozgrywki.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Grand Prix w Tenisie Stołowym

2 grudnia w obiekcie sportowym MOSIR 
przy ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazo-
wieckim odbyły się Mistrzostwa Mińska 
Mazowieckiego Juniorów w Szachach.
Honorowy Patronat nad turniejem ob-
jął Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski.
 Turniej rozegrany został syste-
mem szwajcarskim, na dystansie sied-
miu rund po 12 minut + 2 sekund za każ-
de posuniecie na zawodnika z podziałem 
na poszczególne klasyfikacje:

Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego Juniorów w Szachach 
Turniej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

1.    Szkoły Podstawowe kl. I-IV:
• w kategorii dziewcząt: I miejsce zdo-

była Amelia Dróżdż,  II miejsce Beata 
Laskowska, III miejsce Anna Szabat  
( wszystkie zawodniczki z Salezjań-
skiej SP w Mińsku Maz.)

• w kategorii chłopców: I miejsce zdo-
był Michał Jóźwik (SP nr 4 w Miń-
sku Maz.), II miejsce Mateusz Kijek 
(Salezjańska SP w Mińsku Maz.) , III 
miejsce Antoni Rokicki  (SP nr 2 im. 
Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim)

2.    Szkoły Podstawowe kl. V-VIII:
• w kategorii dziewcząt: I miejsce zdo-

była Weronika Lisowska (Salezjań-
ska SP w Mińsku Maz.),  II miejsce 
Beata Rybałtowska (SP nr 2 im. Dą-
brówki w Mińsku Mazowieckim), III 
miejsce Klaudia Wańko (Salezjańska 
SP w Mińsku Maz.)

• w kategorii chłopców: I miejsce zdo-
był Michał Kubicki, II miejsce Filip 
Sankowski, III miejsce Szymon Su-
racki (zawodnicy z Salezjańskiej SP  
w Mińsku Maz.)

3.    Szkoły Ponadpodstawowe
• w kategorii dziewcząt: I miejsce 

zdobyła Amelia Rozwadowska (Sa-
lezjańskie Liceum Ogólnokształcące 
w Mińsku Maz.)

• w kategorii chłopców I: miejsce zdo-
był Piotr Okoła, II miejsce Mateusz 
Wróblewski, III miejsce Maksymilian 
Matasek (zawodnicy z Salezjańskie-
go Gimnazjum  w Mińsku Maz.)

Uroczystym elementem finału było wrę-
czenie uczestnikom zmagań sportowych  
pucharów  medali, dyplomów i nagród 
rzeczowych oraz gadżetów promują-
cych miasto Mińsk Mazowiecki z oka-
zji 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę  ufundowanych przez Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Mar-
cina Jakubowskiego i MOSIR w Mińsku 
Mazowieckim.

Krzysztof Parol, fot. z arch. MTSZ
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Otwarte Mistrzostwa Świata 
Open Children Vietnamese Grappling
W sobotę 17 listopada w podwarszawskim 
Żyrardowie odbyły się Otwarte Mistrzo-
stwa Świata Open Children Vietnamese 
Grappling World Championship 2018. Do 
walk na macie stanęło blisko 200 pasjona-
tów grapplingu. Na zawodach pojawili się 
także reprezentanci Klubu Walki Grappler. 
Po świetnych występach mińskich Grap-
plerów na Mistrzostwach Świata udało się 
zdobyć łącznie 7 krążków.

Złoto: Andrzej Frankiewicz, Aleksandra Bo-
decka, Ivan Novyk
Srebro: Dominika Dąbrowska, Wiktoria Kle-
packa, Filip Kosut
Brąz: Jarosław Bodecki
Mińska drużyna pod opieką trenera Marci-
na Frankiewicza uplasowała się także na 3 
miejscu w klasyfikacji drużynowej. 
Ciężka i systematyczna praca przynosi 
efekty- podkreślał „Zły trener”. Gratulujemy 
wszystkim zwycięzcom.

W minioną sobotę, 1 grudnia, odbył się 
już po raz 8 Gwiazdkowy Turniej Bra-
zylijskiego Jiu Jitsu o worek Świętego  
Mikołaja. Tradycyjnie zawody odby-
ły się w hali sportowej Zespołu Szkół 
w Jakubowie. W turnieju wzięło udział 
150 dzieci i młodzieży z różnych stron 
Polski, m.in: Olsztyna, Białegostoku, 
Ełku, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, 
Szczytna, Rudy, Warszawy i oczywiście 
zawodnicy z sekcji bjj w Jakubowie. 
Reprezentanci Grapplera wielokrotnie 
stawali na najwyższym stopniu podium, 
zdobywając tym samym drugie miejsce 
w klasyfikacji generalnej. 
 
 Każdy otrzymał okolicznościo-
wy medal oraz słodki upominek, najlepsi 
także nagrody. Serdecznie gratulujemy 
naszym dzieciom. Gratulujemy także ro-
dzicom wspaniałych pociech. Dziękujemy 
za pomoc w organizacji oraz wsparcie 
turnieju Panu Mirosławowi Krusiewiczowi, 
Staroście Mińskiemu Antoniemu Janowi 
Tarczyńskiemu, Gminie Jakubów z Panią 
Wójt Hanną Wocial, pracownikom Ewie 
Klepackiej, Pani Dyrektor Zespołu Szkół 
Marii Pruszyńskiej oraz całej Rodzinie 
Grapplera za jak zwykle nieocenioną po-
moc w tym przedsięwzięciu. Medale zdo-
byli :

8 Gwiazdkowy Turniej Brazylijskiego Jiu Jitsu
ZŁOTY MEDAL: 
Borys Mroczek, Kacper Brokowski, Dawid 
Bankiewicz, Paweł Adamczyk, Aleksandra Bo-
decka, Wiktoria Klepacka, Ala Miszczyk.

SREBNY MEDAL: 
Max Pachacz, Stanisław Pietrzkiewicz, Mikołaj 
Czyżewski, Fabian Korytko, Mikołaj Czyżewski, 
Antoni Tur, Toska Miszczyk, Jarosław Bodec-
ki, Damian Wieczorek, Łukasz Cyran, Natalia 
Wolińska, Filip Woliński, Dominika Dąbrowska, 
Natalia Gawrych

Srebro dla Judo

W niedzielę, 25 listopada, w Oleśnicy  
k/Wrocławia odbyły się Międzynarodowe  
Mistrzostwa Oleśnicy - Puchar Polski  
Juniorek w Judo.
 Rewelacyjnie wypadła w tych zawo-
dach zawodniczka UKS Judo KONTRA Mińsk 
Mazowiecki Aleksandra Polkowska, zdobywa-
jąc srebrny medal w kategorii wagowej 48 kg. 
 Dzień wcześniej, również w Oleśni-
cy, odbył się Puchar Polski Juniorek Młodszych 
pn. Turniej Nadziei Olimpijskich Oleśnica 2018. 
W zawodach uczestniczyły trzy reprezentantki 
naszego klubu. Natalia Łukaszewicz - V miej-
sce, waga 52 kg; Jagoda Zawadzka - IX miej-
sce, waga 48 kg i Wiktoria Zalewska, waga 63 
kg. Natalia wygrała 2 walki, Jagoda wygrała 1 
walkę.
 10 listopada w Otwartym Pucharze 
Polski w Bytomiu Wiktoria Zalewska wywal-
czyła VII miejsce w kategorii wagowej 63 kg, 
wygrywając 2 walki na IPPON (przed czasem).

Zdzisław Wiącek, fot. z arch. UKS Judo KONTRA

24.11.2018 w Pępowie został rozegrany 
Puchar Polski Taekwon-do ITF, gdzie 
nie mogło zabraknąć zawodników Tre-
nera Dawida Matwieja z Akademii Sztuk 
Walki.

 14-osobowa kadra ASW po raz 
kolejny udowodniła wysoki poziom wy-
szkolenia w klubie, zdobywając aż 28 me-
dali. Na szczęście każdy wrócił szczęśliwy 
z krążkiem na szyi, co niezmiernie cieszy, 
ponieważ dla wielu z nich był to debiut na 
ogólnopolskiej imprezie.
 Katarzyna Steczek wywalczyła III 
miejsce w walkach light contact seniorek. 
Paulina Dudzińska spisała się niezwykle 
zajmując: I miejsce w testach siły, II miej-
sce w walkach light contact oraz II miejsce 
w układach TKD. Natalia Sikorska dzielnie 
walczyła, a efekt to: I miejsce soft-kick, II 
miejsce w walkach hogo-semi, II miejsce w 
układach, a także III miejsce w technikach 
specjalnych. 
 Zuzanna Bigda w technicznej 
konkurencji układów stanęła na I miejscu 

podium, a jej koleżanka z klubu Kinga Ka-
czorowska uplasowała się na II miejscu 
w tej samej kategorii.  Natalia Michalczyk 
wróciła do domu z brązowym medalem 
za układy TKD. Jakubowi Brodzikowi 
przypadło I miejsce za układy TKD oraz 
II miejsce w walkach light contact. Armik 
Badalyan zdobył II miejsce w układach 
TKD. Piotr Ługowski świetnie zaprezento-
wał się w walkach: I miejsce soft-kick, III 
miejsce w walkach semi-hogo. Iza Więsik 
wywalczyła II miejsce w układach oraz 
III miejsce w walkach light contact, a jej 
brat Igor Więsik: II miejsce soft-kick, III 
miejsce w walkach semi-hogo, III miej-
sce w układach. Ola Piotrkowicz zajęła  
I miejsce w soft-kick, II miejsce w walkach 
semi-hogo, II miejsce w technikach spe-
cjalnych, III miejsce w układach. Kamila 
Chachlińska do worka z medalami dorzu-
ciła I miejsce za walki hogo-semi.
 Trener Dawid Matwiej (VI dan) 
nie przestaje zadziwiać i ostatecznie wy-
walczył: I miejsce w testach siły, I miejsce  
w walkach light-contact, II miejsce w tech-
nikach specjalnych.
 Dziękujemy wszystkim zawodni-
kom, cieszy fakt, że każdy oprócz bagażu 
doświadczeń przywiózł ze sobą również 
wyjątkowy medal. Zapraszamy na treningi 
do Akademii Sztuk Walki. Dołącz do nas  
i trenuj wyjątkową sztukę walki i samo-
obrony, jaką jest Taekwon-do. 

TaeKwon!
Monika Matwiej 

fot. z arch. Akademia Sztuk Walki

28 medali dla ASW na Pucharze Polski

BRĄZOWY MEDAL: 
Piotr Kozłowski, Stanisław Lech, Karolina Tur, 
Aleksander Kozłowski, Agata Lipska, Michał 
Chwesiuk, Antoni Rosa, Aleksandra Dąbrow-
ska, Kamil Kroner, Agata Chabera.

TUŻ ZA PODUIM 
Stanisław Chwesiuk, Michał Niewiatowski, 
Kacper, Łukasz Witkowski, Jaś Chwesiuk ,Bar-
tek Pietrasik, Andrzej Frankiewicz, Piotr Lipski, 
Ivan Novyk, Raihana Ismail, Lidka Błażejczyk.
 

Ewelina Frankiewicz, fot. z arch. KW Grappler
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Ewelina Frankiewicz, fot. z arch. KW Grappler
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HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI W 2019 ROKU

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

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

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

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
  w godz. od 8.00 do 15.00,
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30,
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00.

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

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

miasta Mińsk Mazowiecki Jubilaci lub 
ich najbliższa rodzina zgłoszą zgodę na 
wystąpienie z takim wnioskiem.
 Pary małżeńskie z Mińska 
Mazowieckiego, które zawarły związek 
małżeński w II półroczu 1968 roku lub 
wcześniej i nie otrzymały Medalu za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą 
zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Mińsku Mazowieckim w terminie do 
końca marca 2019 roku. Podany termin 
zgłoszeń wiąże się z określoną wyżej 
procedurą. Należy zabrać ze sobą 
dowody osobiste (do wglądu).
 O terminie i szczegółach 
organizacji uroczystości wręczenia 
medali Jubilaci zostaną powiadomieni 
w zaproszeniu przesłanym listownie 
przez  Urząd Stanu Cywilnego w Mińsku 
Mazowieckim.
                                                                                                          

Magdalena Zagórska
                                                                    zastępca 

kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZYZNAWANIA MEDALI  
ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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