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Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

od niedawna mam zaszczyt pełnić obowiązki Kierow-
nika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie 
Miasta Mińsk Mazowiecki. Jednym z moich obowiąz-
ków jest opieka nad gazetą samorządową MIM, będę 
więc za jej pośrednictwem spotykać się z Państwem 
co miesiąc. Serdecznie dziękuję pani Dianie Rokickiej 
za jej wieloletnią pracę na stanowisku, które obecnie 
piastuję. Jej wkład w pracę wydziału jest nieocenio-
ny. Mam nadzieję, że równie dobrze będę wypełnia-
ła misję tworzenia urzędu otwartego i wsłuchanego  
w potrzeby mieszkańców.

 Tragiczne wydarzenia stycznia związane 
ze śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamo-
wicza wydobyły z nas jako społeczności silną potrzebę wspólnotowości, wzajem-
nego szacunku oraz gotowości i zdolności do porozumienia  i współpracy. Zwróciły 
uwagę na znaczenie pracy samorządowców. „…..Gdańsk jest najcudowniejszym 
miastem….” - zwykł mówić śp. Paweł Adamowicz. Zapraszam do lektury aktu-
alnego wydania  MIM. Zobaczycie Państwo, że także i nasze miasto ma w sobie 
ogromny potencjał i wartość. Wszystkie opisane działania są znakiem troski o nie  
i  jego mieszkańców, działających dla dobra wspólnego.

Z pozdrowieniami
Katarzyna Łaziuk
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  Na ostatniej sesji Rady Miasta dużo uwagi po-
święciliśmy sprawie budowy tunelu na Anielinie. 
  Pierwsza koncepcja budowy powstała już kilka 
lat temu i obejmuje dwunawowy tunel z przejazdem dla 
samochodów do 3,5 m oraz dla pieszych i rowerzystów  
z wyjściem na perony. Od wielu miesięcy na temat tune-
lu trwają intensywne rozmowy z PKP PLK. Ich dotychcza-
sowym owocem jest list intencyjny, podpisany w 2018 r.,  
w którym obie strony wyraziły wolę współpracy przy re-
alizacji tego przedsięwzięcia. Tuż przed styczniową sesją 
Rady Miasta otrzymaliśmy od PKP PLK propozycję osta-
tecznego porozumienia w sprawie budowy tunelu. Wyni-
ka z niej przeniesienie na miasto pełnej odpowiedzialno-
ści za realizację, całego ryzyka oraz przeważającej części 

kosztów tej inwestycji. Takie warunki byłyby skrajnie niekorzystne dla naszego miasta.  
W związku z tym zaproponowałem moim zdaniem bardziej sprawiedliwy podział zakresu 
tego przedsięwzięcia. Niestety, moje propozycje nie spotkały się z akceptacją PKP PLK,  
w związku z czym cała inwestycja stanęła pod znakiem zapytania. Zapewniam Państwa, 
że w dalszym ciągu będę zabiegał o większą przychylność władz PKP dla tego projektu.

 Ostatni czas to wiele zmian kadrowych w jednostkach organizacyjnych mia-
sta. Na stanowisko prezesa PEC powołany został p. Jarosław Belkiewicz, a na nowe-
go prezesa PWiK powołano p. Jarosława Grendę. Dyrektorem MDK została p. Joanna 
Wilczak. W Urzędzie Miasta zaszły zmiany na stanowiskach kierowniczych. Kierowni-
kami następujących wydziałów zostali:
• wydz. Promocji, Kultury i Sportu – Katarzyna Łaziuk;
• wydz. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – Anna Wasińska;
• wydz. Gospodarki Komunalnej – Rafał Czerechów.

 Bardzo dobrą wiadomością dla rodziców przedszkolaków jest informacja  
o trwających pracach nad projektem nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 
przy ul. Szkolnej. Mimo okresu zimowego trwają prace przy budowie ulic Osiedlowej  
i M. Grochowskiej. 
 Ponadto, zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą wydarzeń kultural-
nych opublikowaną na stronach niniejszego wydania gazety samorządowej MIM.  

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski
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TEMAT NUMERU

Wigilia
Miejska
na 
Starym Rynku

Mińszczanie pożegnali tragicznie zmarłego 
prezydenta Gdańska
W sobotę, 19 stycznia, w Mińsku Ma-
zowieckim zorganizowano uroczystości 
upamiętniające zamordowanego kilka 
dni wcześniej prezydenta Gdańska Paw-
ła Adamowicza. W kościele pw. NNMP 
odprawiona została msza św. w intencji 
zmarłego. Następnie blisko 250 osób 
zebrało się na placu Stary Rynek wo-
kół serca uformowanego ze zniczy. Przy 
dźwiękach utworu „The sound of silen-
ce” wspólnie zapalono zimne ognie, jako 
symbol ostatnich chwil życia prezydenta 
Gdańska. Wśród zebranych byli miesz-
kańcy miasta, samorządowcy z powiatu 
mińskiego, posłowie.

Paweł Adamowicz urodził się w Gdań-
sku, 2 listopada 1965 roku, jako syn Te-
resy i Ryszarda Adamowiczów, którzy po 
wojnie zostali przesiedleni do Gdańska 
z Wileńszczyzny. Podczas strajku soli-
darnościowego studentów Uniwersytetu 
Gdańskiego w 1988 r. był przewodniczą-
cym Studenckiego Komitetu Strajkowe-
go. Od samego początku uczestniczył  
w narodzinach samorządności i w proce-
sie transformacji ustrojowej Polski, dzia-
łał w ramach Komitetów Obywatelskich 
„Solidarności”, był współzałożycielem 
Kongresu Liberalno-Demokratycznego.

W 1990 roku po raz pierwszy został 
radnym Miasta Gdańska z listy Komite-
tu Obywatelskiego „Solidarność” i jed-
nocześnie delegatem Miasta Gdańska 
do Sejmiku ówczesnego Województwa 
Gdańskiego. W drugiej kadencji (1994-
1998) zasiadał w Radzie Miasta jako 
radny z listy Unii Wolności. Gdy w 1998 
r. koledzy i koleżanki z rady wybrali go 
na prezydenta Gdańska - miał 33 lata. 
W 2002 r. w pierwszych wyborach bez-
pośrednich na stanowisko prezydenta 
Gdańska uzyskał 72 % poparcia miesz-
kańców w II turze wyborów.

W ostatnią, szóstą kadencję prezydenc-
ką (listopad 2018 r.), wszedł z wynikiem 
blisko 65% głosów w II turze. 

Paweł Adamowicz został raniony nożem 
podczas gdańskiego finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, następnie 
trafił do szpitala Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego, gdzie lekarze przez 
wiele godzin walczyli o jego życie. Zmarł 
w poniedziałek, 14 stycznia 2019 r. Miał 
niespełna 54 lata. Osierocił dwie córki  
i pozostawił żonę Magdalenę.

Alicja Cichoń
fot. Leszek Siporski

20 grudnia 2018 roku kolejny raz miesz-
kańcy Mińska spotkali się na Starym 
Rynku przy szopce bożonarodzenio-
wej. Pomysłodawcami i organizatorami 
spotkania była Chorągiew Mazowiecka 
ZHP oraz harcerze Hufca ZHP „Mazow-
sze” przy wsparciu finansowym miasta 
Mińsk Mazowiecki.

W szopce znalazły się figury Maryi, Jó-
zefa i Jezusa oraz żywe zwierzęta. Czas 
spędzony przy szopce pozwolił oderwać 
się od szału zakupów przedświątecznych 
i pozwolił na chwilę refleksji nad wymową  
zbliżających się świąt. 

Burmistrz miasta Marcin Jakubowski 
wraz z Komendantem Hufca ZHP „Ma-
zowsze” rozpalili ognisko od Betlejem-
skiego Światła Pokoju, które dotarło do 
Mińska z Groty Narodzenia Jezusa Pań-
skiego w Betlejem, gdzie płonie wieczny 
ogień. To właśnie od niego co roku odpa-
la się jedną malutką świeczkę, której pło-
mień niesiony przez skautów w wielkiej 
sztafecie przez kraje i kontynenty obiega 
świat. W trakcie uroczystości mieszkań-
cy odpalali swoje świece od płonącego 
ogniska, aby Betlejemskie Światło Poko-
ju zajaśniało także w ich domach.

W organizację uroczystości włączyli się 
także strażacy z OSP w Mińsku Mazo-
wieckim oraz Stowarzyszenie Radość 
Trzeciego Wieku i Mińskie Koło PZERiI. 
Czas miło upłynął  na śpiewaniu kolęd  
i wspólnym poczęstunku przygoto-
wanym przez mińskich restauratorów: 
Strefa Smaku, Pod Sosnami, Restaura-
cja Stylowa, Jedynka, TATULO, PASJA 
Catering, ZWYCZAJNA, LIBDAR Dariusz 
Grzegorek, ESTA,  Mińska Pyza Slow 
Food, Stacja SUSHI, Sphinx oraz Fabry-
ka PIZZY.

Spotkanie Wigilijne spotkało się z ogrom-
nym zainteresowaniem mieszkańców. 
Cieszy fakt, że z roku na rok coraz więcej 
mińszczan bierze w nim udział. Wizyta 
w Szopce była wzbogaceniem osobi-
stego i rodzinnego przeżywania Tajem-
nicy Wcielenia oraz czasem budowania 
wspólnoty. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom 
wydarzenia, radnym miasta za wydawa-
nie potraw wigilijnych, mieszkańcom za 
obecności, a restauratorom za pyszne 
potrawy.  Do zobaczenia za rok!

Opracowanie na podstawie  
sprawozdania organizatorów, fot. z arch. UM MM

Z ŻYCIA MIASTA
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Z ŻYCIA MIASTA Z ŻYCIA MIASTA

Dziękujemy za świąteczne i noworoczne życzenia

Poniżej zamieszczamy listę osób, firm, stowarzy-
szeń, mediów i instytucji życzliwych naszemu mia-
stu, od których otrzymaliśmy kartki z życzeniami 
świątecznymi i noworocznymi. Serdecznie wszyst-
kim Państwu dziękujemy.

1. 7-19 Hufiec Pracy w Mińsku Maz.
2. SP 4 w Mińsku Maz.
3. MOPS w Mińsku Maz.
4. Zarząd Oddziału ZNP w Mińsku Maz.
5. SP 6 w Mińsku Maz.
6. Zarząd Okręgowego Związku
    Inwalidów Wojennych RP w Warszawie
7. Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz.
8. PARTNER
9. Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki
10. Wójt Gminy Kotuń
11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
      i Gospodarki Wodnej w Warszawie
12. Zarząd Zlewni w Warszawie
13.  REMEX
14. Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
15. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
16. SP 5 w Mińsku Maz.
17. Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Maz.
18. Centrum Kształcenia Zawodowego 
      i Ustawicznego w Mińsku Maz.
19. Starostwo Powiatowe w Mińsku Maz.
20. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
21. PKO w Mińsku Maz.
22. STYROPMIN 
23. Miński Uniwersytet Trzeciego Wieku
24. Burmistrz Miasta Płońska
25. Wójt Gminy Wieliszew
26. Mazowiecki Teatr Muzyczny w Warszawie
27. Burmistrz Miasta Sulejówek
28. Andrzej Kuć
29. REKORD Systemy Informatyczne
30. EL-MAR Dobrodzień
31. Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
      Programów Unijnych
32. Burmistrz Kałuszyna
33. Sąd Rejonowy w Mińsku Maz.
34. Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Tenisowe
35. Burmistrz Głowna
36. Wójt Gminy Dębe Wielkie
37. Julia Pitera
38. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego 
      w Siedlcach
39. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
      Wiceprzewodniczący Rady Ministrów Minister 
      Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński
40. NORD Partner
41. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny  
42. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlach
43. Miejska Szkoła Artystyczna 
44. Redakcja Echa katolickiego
45. Andrzej Osiński z Mińska Maz.
46. Piotr Taladla z Mińska Maz.
47. SP 1 w Mińsku Maz.
48. Walhalla Fight Club
49. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
      w Mińsku Maz.

50. NSZZ Solidarność Rejon Mazowsze
51. Firma Tempish i Sportrebel
52. Wójt Piotr Orzechowski
53. 53. Batalion Lekkiej Piechoty
54. Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych 
55. ZUS w Siedlach
56. Miasto Krnov
57. Krystyna Pawłowicz Poseł na Sejm RP
58. Jarosław Kalinowski Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Przewodniczący Rady Naczelnej PSL
59. Firma IWONEX
60. Firma Transportowo – Handlowa Osica Edward
61. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
62. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Maz.
63. Wojskowy Komendant Uzupełnień Mińsk Maz. 
64. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz.
65. Orange Dyrektor Rozwoju Współpracy Regionalnej
66. RAPIT Latowicz
67. EXITUS
68. Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie
69. Globe Scool Edukacja Językowo Artystyczna 
70. Dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk 
      Społecznych
71. Presscom Beata Okoń
72. Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie 
      w Mińsku Maz.
73. Komenda Powiatowej Policji w Mińsku Maz.
74. Zbigniew Kuźmiuk Poseł do Parlamentu 
      Europejskiego
75. ABV architekci
76. Czesław Mroczek Poseł na Sejm RP
77. REMONDIS
78. Maria Koc Wicemarszałek Senatu
79. Szkoły Salezjańskie w Mińsku Maz.
80. CSŻW
81. Życie Siedleckie
82. ACC Training&Consulting Group
83. Wójt Gminy Stanisławów
84. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 Mińsk Maz.
85. Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej
86. Firma Awenta
87. Wójt Gminy Jakubów
88. Ewelina i Marcin Frankiewicz MKS MMA TEAM
      & Klub Walki Grappler
89. Dom Dziennego Pobytu i Stołówki Caritas Diecezji  
      Warszawsko – Praskiej
90. PM 4 w Mińsku Maz.
91. Kulturoteka
92. Dom Pomocy Społecznej w Kątach
93. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 
      w Siedlcach
94. Firma JARCYK
95. Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego 
      w Siedlach
96. Marek Sawicki Poseł RP
97. SP3 w Mińsku Mazowieckim
98. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
      w Mińsku Maz.
99.   Burmistrz Halinowa
100. Sekretraz Halinowa
101. Prezydent Miasta Siedlce
102. DPS Jedlina w Mieni
103. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

104. Spółdzielnia Mieszkaniowa Mechanik 
105. Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.
106. Ks. Marian Sobieszek Parafia Rzymskokatolicka 
        pw. św. Jana Chrzciciela
107. Wójt Gminy Dobre
108. Wójt Gminy Siennica
109. PHU BAMBOLEO
110. Topaz
111. PWiK
112. Wójt Gminy Cegłów
113. Terra Group
114. Mazowiecki Oddział ŻW
115. PKO Bank Polski w Mińsku Maz.
116. PrintPrint Group
117. 23. Baza Lotnictwa Taktycznego
118. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
119. Krzysztof Tchórzewski, Poseł na Sejm RP, 
        Minister Energii
120. WPM Mosty
121. Wicemarszałek Senatu RP
122. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGGW 
        w Warszawie
123. Prezydent Miasta Łodzi
124. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Maz.
125. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 
        w Mińsku Maz.
126. ks Jerzy Danecki Parafia Rzymskokatolicka
        w Wólce Mińskiej
127. Daniel Milewski Poseł na Sejm RP
128. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni 
        Mieszkaniowej Przełom
129. Robert Smuga
130. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące 
        im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.
131. Biuro Nieruchomości Synteza Anna Paszkowska 
132. Teresa Anna Wargocka Poseł na Sejm RP
133. PHU Darmar
134. Prezydent Miasta Żyrardowa
135. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej
136. Zespół Szkół w Mrozach
137. SJO Tomasz Paudyna
138. Dyrektor Radia Podlasie  ks. Kan. Andrzej Sochal

Życzenia mailowe:
1. Burmistrz Węgrowa
2. Modernizacja Roku & Budowy XXIw w Bydgoszczy
3. Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr „Absolwent”
4. Dziekan ZWNS w Mińsku Mazowieckim
5. Samodzielny Zdrowotny Zespół Opieki Społecznej
    w Mińsku Mazowieckim
6. Bogdan Stępień
7. Regionalny Instytut Szkoleń w Warszawie
8. ACC Training & Consulting Group
9. Europoint w Krakowie
10. Kinga Gajewska Poseł na Sejm RP
11. Jednostka Certyfikująca ISOQAR z Warszawy
12. Agencja WORLD MEDIA z Warszawy
13. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach
14. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Maz.
15. Stowarzyszenie Polska – Białoruś
16. Marszałek Województwa Mazowieckiego 
      Adam Struzik
17. Ludwik Rakowski Przewodniczący Sejmiku
      Województwa Mazowieckiego
18. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
19. MAZUR TRAVEL Mrągowo
20. ART. STUDIO EVENT
21. Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa
22. Langas Group
23. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Maz.
24. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
25. Dom Kultury Zacisze
26. Mazowiecki Kurator Oświaty
27. Sport Plus Myślenice
28. Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa 
      Mazowieckiego
29. GEOEKO Poznań
30. KAMBIT
31. Zespół „Śląsk”
32. Związek Miast Polskich
33. Zielony Punkt
34. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

18 grudnia, w przedświątecznej  
atmosferze, w murach Miejskiej  
Szkoły Artystycznej odbyło się roz-
danie nagród w konkursie na kart-
kę świąteczną Miasta Mińsk Mazo-
wiecki. Nagrody wręczył  laureatom 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski. Zwyciężczynią 
konkursu została Alicja Górska z kl VIb  
z Publicznej Salezjańskiej Szkoły Pod-
stawowej, a kartka świąteczna jej  
projektu została wykorzystana do wy-
konania oficjalnej kartki świątecznej  
naszego miasta. 

Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób:
                                               
KATEGORIA KLAS I-IV
                           
Aleksander Buta, Ib, SP nr 6    -   I miejsce,
Zuzanna Łukaszczyk, IVc, SP nr 2 - II miejsce,
Jakub Tomasik,  IIa, SP nr 4  - III miejsce,
Mikołaj Ptasiński, IId, SP nr 1  - wyróżnienie,
Oliwier Łoboda, Ib, SP nr 3 - wyróżnienie,
Roksana Flis,  IIIa, PSSP - wyróżnienie,
Zuzanna Sękowska, IVa, SP nr 2 - wyróżnie-
nie,
Joanna Federak, IIIb, SP nr 5 -  wyróżnienie.
                                               
KATEGORIA KLAS V-VIII  
                                            
Mikołaj Jarzyna, VIIIf, SP nr 2 - I miejsce,
Nikola Fabisiak,  VII, SP nr 2 - I miejsce,
Mateusz Ptasiński, VIIc, SP nr 3 - II miejsce,
Magdalena Kruk,  VIIc, SP nr 5 - III miejsce,
Zofia Sawicka,  Vc, SP nr 4 - wyróżnienie,
Mikołaj Buta, VIIIb, SP nr 6 - wyróżnienie,
Kinga Jakubowska, Vb, SP nr 5 - wyróżnienie,
Jakub Lichniak, Vb, SP nr 1  - wyróżnienie,
Gabriela Rot, Va, PSSP - wyróżnienie.

fot. z arch. UM MM

Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną
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Dzień Babci i Dziadka 
W piątek 25 stycznia maluszki  
z dwóch „zeróweczek” ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II  
w Mińsku Mazowieckim wystąpiły  
w sali teatralnej z programem na Dzień  
Babci i Dzień Dziadka przed specjalny-
mi gośćmi. 

 Przybyli do papieskiej trójki pod-
opieczni Domu Dziennego Pobytu Caritas  
z panią dyrektor Agnieszką Sawką.  
Goście z przyjemnością obejrzeli wystę-
py taneczne, wokalne, muzyczne i recy-
tatorskie w wykonaniu małych artystów. 
Na koniec było „Sto lat” dla wszystkich 
babć i dziadków, goście otrzymali piękne 
laurki i słodki poczęstunek. Dzieci zaś za 
swój występ zostały nagrodzone gromki-
mi brawami i upominkami od seniorów. 
To było ciepłe, wzruszające i serdeczne 
spotkanie o walorach wychowawczych  
i edukacyjnych i dla występujących, i dla 
oglądających. I organizatorzy, i goście 
deklarują, że to początek współpracy.

Pani dr Agnieszka Nowak wygłosiła  
24 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiec-
kim wykład otwarty nt. „Nauka i kultura 
w obozie Ravensbrück”. 

 Pomysł organizowania wykła-
dów otwartych szkoła papieska wdraża 
już drugi rok. Dotyczą one historii – now-
szej i najnowszej, lokalnej i uniwersal-
nej. Wystąpienia przygotowują i wygła-
szają nauczycielki historii – dr Lilla Kłos,  
dr Agnieszka Nowak i mgr Ewa Borkow-
ska. W spotkaniach w roli słuchaczy biorą 
udział podopieczni dyrektora Grzegorza 
Wyszogrodzkiego, ale także uczniowie in-

nych mińskich szkół i zaproszeni goście.
Tym razem wykład został zorganizowa-
ny na kilka dni przez Międzynarodowym 
Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.  
 Słuchacze mogli poznać ele-
menty życia kulturalnego w nieludzkich 
warunkach niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego dla kobiet. Dowiedzieli się  
o dzielnych polskich intelektualistkach, 
które prowadziły tajne nauczanie, podej-
mowały inicjatywy artystyczne. Wszystko, 
by ocalić w sobie ludzką godność, bu-
dować strategię przetrwania, dać sobie 
cień nadziei. Wykład został wzbogacony 
o recytacje wierszy stworzonych przez 
więźniarki oraz fragmenty wywiadów z ko-

bietami, które przeżyły obóz. Można było 
również obejrzeć reprodukcje prac pla-
stycznych wykonanych w obozie. W jed-
nym z wywiadów więźniarka opowiadała 
o tym, że nauka prowadzona potajemnie, 
opowieści wykształconych przed wojną 
kobiet, ślady życia kulturalnego pomagały 
w obozie nie tylko przetrwać, ale i dawały 
poczucie wolności wewnętrznej. 
 Wykładu wysłuchali uczniowie 
papieskiej trójki oraz goście z innych 
szkół. Temat nie był łatwy, ale skupienie  
i uwaga słuchaczy godna pochwały.

Izabela Saganowska, fot. z arch. SP nr 3

„MAGNET” na podium Mistrzostw Okręgu
W sobotę 19 stycznia odbyła się gala na 
zakończenie sezonu 2018 w sportach 
motorowych i pojazdach zabytkowych 
Zarządu Okręgowego PZM w Warsza-
wie. Na gali nie zabrakło motocyklistów 
z Klubu Dawnych Motocykli „MAGNET”.

 W sezonie 2018 odbyło się 11 
rajdów zaliczanych do Mistrzostw Okręgu 
Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych 
PZM  i po podsumowaniu wyników miń-
scy motocykliści zdobyli w klasyfikacji 
drużynowej drugie miejsce i tytuł Wicemi-
strza Okręgu Warszawskiego PZM’2018 
Pojazdów Zabytkowych. Puchar w imie-
niu klubu odebrał Prezes KDM „MAGNET” 
Daniel Gągol. Podczas wszystkich rajdów 
startowali w składzie: Piotr Wojdyga, 
Maciej Cichocki, Marcin Lipiński, Adam 
Marczuk, Kamil Deska, Piotr Podstawka, 
Robert Korzybski, Jarosław Rosłoniec, 
Jerzy Dąbrowski, Jakub Cieńkowski, 
Dariusz Jackiewicz i Jacek Prawdzik.  
W klasie PRE1955 3 miejsce zajął Ma-
ciej Cichocki na motocyklu Sokół 600 RT  
z 1937 roku, w klasie PRE1975 2 miejsce 
i tytuł Wicemistrza Okręgu zdobył Adam 
Marczuk na motocyklu MZ TS250 z 1975 

roku a 3 miejsce w tej samej klasie i ty-
tuł II Wicemistrza Okręgu Warszawskiego 
wywalczył Piotr Wojdyga na motocyklu 
SHL M11 z 1961 roku. Ten sukces Klu-

Kantor wartościowej wymiany
16 listopada 2018 r. nauczyciele sztuki, 
Ivana i Ladislav Steiningerovie uroczy-
ście otworzyli wystawę prac uczniów 
Miejskiej Szkoły Artystycznej miasta 
Krnov w Czechach. Szkoła prezentowała 
bogactwo dorobku trwającego dwa lata 
projektu dydaktyczno-artystycznego, 
którego tematem były pieniądze.
 
 Miasto Krnov i Mińsk Mazowiecki 
są miastami partnerskimi. Tak szczęśliwie 
się składa, że mamy w naszym mieście po-
dobną szkołę artystyczną, różnica jest tylko 
taka, że to co w Mińsku Mazowieckim jest 
eksperymentem szkolnictwa o wyjątko-

wym charakterze w skali kraju w Czechach 
jest codziennością. Tam, szkoły artystycz-
ne działają niezmiennie od kilkudziesięciu 
lat i są powszechną formą edukacji dzieci 
i młodzieży. Szkoła w Krnov kształci po-
nad pół tysiąca uczniów, a nie jest to je-
dyna szkoła artystyczna w mieście. Nic 
więc dziwnego, że Czesi posiadający takie 
edukacyjne zaplecze oraz wieloletnią, nie-
zmienną niczym angielski trawnik, tradycję 
kształcenia, stanowią światową czołówkę.
To podobieństwo naszych szkół owo-
cuje. Od roku 2003 jesteśmy w ciągłym 
kontakcie i wymianie. Koncerty, wystawy, 
plenery, sympozja, wspólne projekty, przy-

jaźnie… lista jest długa. I tym razem nie 
obyło się bez polskiego akcentu. Do pro-
jektu, którego motto brzmiało „Pieniądze 
albo życie” dorzuciliśmy swoje trzy grosze.  
W jednej z sześciu sal Miejskiego Muzeum 
miasta Krnov można oglądać również pra-
ce uczniów z Mińska Mazowieckiego. Do 
projektu dołączyła też pracownia działań 
twórczych „Do góry nogami”, prowadzona 
przez panią Ewę Zychowicz, wychowankę 
mińskiego Liceum Plastycznego. Wespół 
zespół stworzyliśmy najcenniejszą kolek-
cję sztuki jakiej dotąd jeszcze w krnovskim 
muzeum nie było. Mnóstwo banknotów, 
monet współczesnych i numizmatycz-
nych, weksle, przekazy, skarbonki i mora-
ły. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać 
jak ważnym tematem jest edukacja finan-
sowa we współczesnym, konsumpcyjnym 
społeczeństwie, które wszystko, w tym 
sztukę, próbuje zmerkantylizować. Często 
zapominamy, że oprócz ceny dobrze jest 
znać jeszcze wartość.
 Jeżeli chcecie się wzbogacić, 
jedźcie do Krnov na ulicę Hlubcicką 20, 
wejdźcie po skrzypiących, drewnianych 
schodach na pierwsze piętro Flemmichwej 
willi i inkasujcie bez limitów. Jeżeli ko-
goś ominie ta niepowtarzalna okazja, bę-
dzie miał jeszcze jedną szansę w marcu,  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku 
Mazowieckim. Nie trzeba będzie wchodzić 
na piętro, wystarczy zejść w dół do Galerii 
Małego Księcia. Zapraszamy.

Krzysztof Rusiecki, fot. z arch. MDK

bu „MAGNET” zwieńczył ubiegły sezon,  
a już 7 kwietnia odbędzie się pierwszy rajd 
w sezonie 2019.

Piotr Wojdyga, fot. z arch. KDM Magnet Wykład otwarty o trudnych dziejach

Izabela Saganowska, fot. z arch. SP nr 3
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Tydzień Europejski w „Ekonomie”

20 listopada 2018 roku w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Mińsku Mazowiec-
kim odbyło się podsumowanie projektu 
„Otwarci na doświadczenia” współfi-
nansowanego w ramach Unii Europej-
skiej Erasmus+. Wartość projektu wy-
niosła 109 632 euro. 

 Swoją obecnością zaszczycili 
nas: Edyta Chłopik z wydziału Oświaty  
i Promocji w Starostwie Powiatowym, 
Beata Chromińska wicedyrektor GiLO, 
Kazimierz Skibowski - wicedyrektor 
Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego, Ewa Pustoła - kierow-
nik kształcenia praktycznego w Zespole 
Szkól Agrotechnicznych, Marek Proko-
powicz - koordynator projektu, Elżbie-
ta Wieczorek - dyrektor ZSE, Barbara 
Świątek - główna księgowa ZSE, Edyta 
Majchrzak - księgowa ZSE, Beata Bisz-
kowiecka-Rokicka - wicedyrektor ZSE, 

Małgorzata Bartnicka - kierownik interna-
tu, Magdalena Bednarkiewicz - asystent 
koordynatora oraz najważniejsi goście 
uczestnicy projektu: uczniowie klas 3 i 4 
technikum w zawodzie technik ekonomi-
sta, technik organizacji reklamy i technik 
logistyk. 
 Głównym celem projektu jest 
wzrost kompetencji zawodowych i języko-
wych wyjeżdżającej młodzieży. Podczas 
spotkania uczestnicy projektu przedsta-
wili prezentacje, w których opowiedzieli  
o swoich praktykach i pobycie w po-
szczególnych państwach: Hiszpanii, 
Malcie oraz we Włoszech. Dowiedzie-
liśmy się jak wyglądało życie i praca  
w innych krajach, mogliśmy podziwiać 

zdjęcia wspaniałych zabytków, pięknych 
krajobrazów, zobaczyć również miejsce 
zakwaterowania młodzieży, a przede 
wszystkim miejsca praktyk zawodowych.  
Następnie koordynator projektu, Marek 
Prokopowicz, podsumował projekt ocza-
mi organizacji, poprzez zaprezentowanie 
statystyk z ankiet wypełnianych przez 
uczestników. Projekt rozpoczęty we 
wrześniu 2017 roku oficjalnie zakończyło 
wręczenie certyfikatów mobilności.
  Dyrekcja szkoły zadbała  
o wyjątkowy poczęstunek w klimacie 
śródziemnomorskim. W ramach orga-
nizowanego Tygodnia Europejskiego  
w kolejnych dniach w szkole promowany 
był projekt dla poszczególnych uczniów 
klas technikum w zawodach technik eko-
nomista, technik organizacji reklamy oraz 
technik logistyk. 

Elżbieta Wieczorek, fot. z arch. ZSE

20 stycznia w hali widowiskowo-spor-
towej w Szkole Podstawowej nr 1 od-
był się XIII Pokaz Taneczny w wyko-
naniu dzieci, młodzieży i dorosłych 
podsumowujący działalność artystyczną  
w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.  
 
 Wzięło w nim udział prawie 250 
uczestników, którzy wystąpili w różnych 
stylach tanecznych: jazz, musical, mo-
dern, show dance, hip-hop, a także za-
prezentowali swoje umiejętności gimna-
styczno-akrobatyczne. Wystąpiły grupy 
początkujące i średnio zaawansowane, 
ale nie zabrakło występów grup La Fla-
ca i La Flaca Junior, które na ostatnich 
Mistrzostwach Świata w tańcu federacji 
WADF w Libercu wywalczyły kilka razy 
złoto, srebro i brąz, zdobywając tytuły 
Mistrzów i Vice Mistrzów Świata w tańcu 
jazzowym, modern i show dance. Hala 
ledwo pomieściła gości.

Jakub Chocholski, fot. Piotr Głażewski

Pokaz taneczny grup La Flaca w „Jedynce”

25 stycznia w Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 2 im. Powstańców Warszawy 
w Mińsku Mazowieckim z inicjatywy 
Zamiejscowego Wydziału Nauk Spo-
łecznych w Mińsku Mazowieckim przy 
udziale Szkoły oraz Wyższej Szkoły 
Gospodarki Euroregionalnej w Józefo-
wie odbyła się konferencja poświęcona 
„Perspektywie współdziałania i współ-
pracy samorządów, struktur gospo-
darczych, administracji i nauki w dzia-
łalności Powiatu Mińskiego”. Otwarcia 
konferencji dokonał dr Łukasz Roman 
Dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk 
Społecznych w Mińsku Mazowieckim 
jako moderator konferencji oraz To-
masz Płochocki Dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy.  

 Wprowadzając w tematykę 
konferencji prof. dr hab. Bronisław Sitek 
przedstawił główne założenia współdzia-
łania samorządów, przedsiębiorców, ad-
ministracji oraz szkolnictwa i nauki.
Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński 
podzielił się  refleksją o potrzebie współ-
pracy samorządów różnych szczebli  
z otoczeniem gospodarczym i społecz-
nym Powiatu Mińskiego. 
 Refleksje o potrzebie współpra-
cy samorządu miasta z otoczeniem go-
spodarczym i społecznym zaprezento-
wał Marcin Jakubowski Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki. 
 Łukasz Roman dziekan Zamiej-
scowego Wydziału Nauk Społecznych 
w Mińsku Mazowieckim oraz Tomasz 
Płochocki dyrektor Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 im. Powstańców Warszawy 
przedstawili  propozycje przedsięwzięć 

na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki  
i Powiatu Mińskiego: 
• Kwiecień 2019 r. – Konferencja/semina-
rium naukowe dla rodziców, pedagogów, 
psychologów, nauczycieli i dyrekcji pla-
cówek wszystkich szczebli samorządów 
Powiatu Mińskiego nt. „Cyfrowe dzieciń-
stwo, cyfrowa młodość. Jak media mobil-
ne wpływają na edukację, emocje i relacje 
z innymi?”;
• Czerwiec 2019 r. – Juwenalia – impre-
za integracyjna młodzieży szkolnej i aka-
demickiej - obchody powstania ZWNS  
w Mińsku Mazowieckim wraz z uroczysto-
ściami w Kościele Św. Jana Chrzciciela  
w Mińsku Mazowieckim ; 
• Czerwiec 2019 r. – kontynuacja cyklu 
spotkań z władzami miast, gmin i Powiatu 
Mińskiego ;
• Listopad 2019 r. –  zwieńczenie cyklu 
spotkań z władzami miasta, gmin i Po-
wiatu Mińskiego - Forum Gospodarcze  
i Gala Biznesu Powiatu Mińskiego.
 W kolejnej części konferencji 
dyskutowano nad propozycjami współ-
pracy i realizacji zaproponowanych 
przedsięwzięć i inicjatyw.
W konferencji uczestniczyli: 
Władze Uczelni - dr hab. Magdalena  
Sitek - rektor Wyższej Szkoły Gospodar-
ki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  
w Józefowie, dr Tadeusz Graca - Prorek-
tor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregio-
nalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
          Przedstawiciele samorządów: Anto-
ni Jan Tarczyński Starosta Miński, Witold 
Kikolski - wicestarosta Powiatu Mińskie-
go, Marcin Jakubowski Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki, Bogusław Dziedzic  
w zastępstwie Wójta Gminy Jakubów, 
Antoni Janusz Piechoski - Wójt Gmi-

ny Mińsk Mazowiecki, Hanna Pietrzyk 
Sekretarz Gminy Stanisławów, Bogdan 
Świątek Górski  wójt gminy Latowicz. 
Obecny był również proboszcz Parafii św. 
Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim  
ksiądz Marian Sobieszek.  
 Dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych Małgorzata Beczek dyrektor 
Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wiel-
kiego w Mińsku Mazowieckim, Zenon 
Czyżewski dyrektor Zakładu Poprawcze-
go i Schroniska dla nieletnich w Mrozach, 
Justyna Juszczak dyrektor Powiatowego 
Środowiskowego Dom Samopomocy  
w Mińsku Mazowieckim, Joanna Ko-
walska dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Miń-
sku Mazowieckim, Joanna Papińska 
dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokształcącego im. Polskiej Macie-
rzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, 
Marlen Pustoła dyrektor Zespołu Szkół 
im. Marii Skłodowskiej- Curie w Miń-
sku Mazowieckim, Elżbieta Wieczorek  
dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Mińsku Mazowieckim
 Przedstawiciele służb munduro-
wych st. bryg. mgr inż. Paweł Parobczak 
Komendant Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim
Przedstawiciele lokalnych przedsiębior-
ców z Powiatu Mińskiego Przedstawicie-
le EREMSERWIS S.C. R.M. Parol R.M. 
Danielak ul. Polowa 1 w Mińsku Mazo-
wieckim, Lidia Witusińska - wiceprezes 
Powiatowego Cech Rzemiosł Różnych  
w Mińsku Mazowieckim. 

Tomasz Płochocki, fot z arch. ZSZ nr 2

Konferencja w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
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Uroczystości ku czci patronów

Z ŻYCIA MIASTA

W ostatni przed feriami czwartek, 24 
stycznia 2019 roku,  w naszej szkole 
obchodziliśmy  podwójną uroczystość: 
ku czci św. Jana Bosko i św. Franciszka 
Salezego. 

 O godzinie 12:55 wszyscy 
uczniowie  klas zerowych, szkoły pod-
stawowej, oddziałów gimnazjalnych i li-
ceum, a także księża, nauczyciele i inni 
pracownicy szkoły  zebrali się w pięknie 
przystrojonej  sali gimnastycznej. Na gra-
natowej kotarze, oprócz kwiatów, mogli-
śmy przeczytać zachęcające do refleksji 
słowa ks. Jana Bosko: „Na końcu życia 
zbiera się owoce dobrych uczynków”. 
Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą 
Mszą Świętą sprawowaną przez naszych 
kapłanów: ks. Ryszarda Woźniaka, ks. 
Sławomira Łubiana i ks. Grzegorza Bo-
rysiaka. Tematem przewodnim homilii 
była postać  Dobrego Pasterza, naj-

pierw wskazana w ewangelii, potem zaś  
w codziennym, także szkolnym życiu. To 
znakomity Nauczyciel i Opiekun. Ktoś 
uważny i z troską wychowujący, kto nie 
tylko głaszcze po głowie, ale kiedy trze-
ba, skarci zbłąkane owce. Przykładem 
Dobrego Pasterza w środowisku sale-
zjańskim był św. Jan Bosko. Chwalił on 
swoich podopiecznych, kiedy robili coś 
dobrego, ale nie bał się ich upominać, 
kiedy grzeszyli. Obecnie jego następ-
cami są księża i nauczyciele pracujący  
w szkołach salezjańskich i wychowujący 
dzieci i młodzież. Także nas.
               Po wspólnej modlitwie rozpo-
częła się część artystyczna, wymyślona 
i zaprezentowana przez klasę 8a, pod 
okiem wychowawcy, pana Mirosława 
Barei. W roli konferansjerów świetnie 
spisali się Emilian Piszczek i Marysia 
Miąsek. Przedstawienie podzielono na 
pięć krótkich scenek, w których poka-

zane zostały złe, ale niestety, typowe za-
chowania dla naszych czasów. Pierwsza 
-  przedstawiała obgadywanie koleżanki  
w Internecie. W tym fragmencie przedsta-
wienia zagrały: Maja Szcześnik, Wiktoria 
Górska, Marysia Miąsek i Karolina Łućko 
. Druga historyjka, zaprezentowana przez 
Błażeja Flisa,  pokazywała wchodzenie 
na nieodpowiednie strony internetowe. 
Trzecia scenka zagrana przez Emiliana 
Piszczka, Olgę Sobol i Zuzannę Wtulich 
mówiła o kradzieży. Przedostatnią sceną 
była bójka dwóch chłopców. Owo agre-
sywne zdarzenie  zagrali:  Bartek Osytek 
i Jakub Rutkowski. W ostatnim fragmen-
cie  części artystycznej  wszyscy aktorzy 
zebrali się  na scenie wokół plakatu św. 
Jana Bosko. W tej scence źle czyniący  
zostali pouczeni wciąż aktualnymi rada-
mi ks. Bosko i pod ich wpływem zmienili 
swoje złe zachowanie. To przedstawienie 
pokazało, jak dobrym pasterzem naszej 
wspólnoty jest św. ks. Bosko i jak bar-
dzo może zmienić się nasze życie, jeśli 
zaczniemy kierować jego radami.
 Występ młodych artystów na-
grodzony został gromkimi brawami. 
Następnie  głos zabrał ks. Dyrektor Ry-
szard Woźniak. W swoim przemówieniu 
pochwalił aktorów i organizatorów uro-
czystości. Po refleksyjnych słowach na 
wszystkich czekała słodka niespodzian-
ka w postaci tortu. Ciasto było i śliczne,  
i przepyszne. Oby więcej takich okazji 
do poczęstunku. Po chwili wszyscy ro-
zeszli się do swoich klas, kończąc tym 
samym wspólne obchodzenie uroczysto-
ści dwóch tak ważnych dla salezjanów 
świętych.       
                                    Weronika Lisowska, klasa 8 a,  
fot. z arch. Szkół Salezjańskich i Rafał Szczepankowski

Z ŻYCIA MIASTA

Chór Kameralny Mińskiego Towa-
rzystwa Muzycznego  powstał w li-
stopadzie 2000 roku. W pierwotnych 
założeniach Mińskiego Towarzystwa 
Muzycznego miał to być chór dorosłych.  
W praktyce do chóru zaczęli napły-
wać pełni zapału młodzi ludzie. Po kil-
ku miesiącach pracy nad repertuarem  
w styczniu 2001 roku młodziutki zespół 
wykonał w MSA kilka kolęd… 

 Założycielem i dyrygentem 
Chóru Kameralnego jest Tomasz Zalew-
ski. Zespół występuje podczas ważnych 
uroczystości państwowych, religijnych 
i okolicznościowych z udziałem władz 
miasta oraz powiatu. W chórze MTM 
śpiewa głównie młodzież z gimnazjów  
i liceów z powiatu mińskiego, a z roku 
na rok w jego składzie jest coraz więcej 
studentów.
     Każdy występ chóru to wydarzenie 
artystyczne najwyższego lotu, o czym 
świadczy każdorazowo ogromny aplauz 
widowni, zwykle sala jest wypełniona  
w całości publicznością. Nie inaczej 
było podczas urodzinowego koncertu  
z okazji „osiemnastki” zespołu, 25 listo-
pada 2018 roku.
 Goście specjalni to: Lucia Be-
resova – zaprzyjaźniona i współpracują-
ca z chórem prawie od jego powstania 
słowacka dyrygentka, obecnie pracująca  
w Barcelonie. Nadal czynnie bierze 
udział w życiu chóru, przyjeżdżając rok-
rocznie na letnie warsztaty, a także przy-
latując na ważne koncerty.

 Lucia zadyrygowała trzema 
utworami. Drugi gość to oktet wokalny 
Manufaktura Dźwięku pod batutą Emila 
Ławeckiego. Zespół w prezencie wyko-
nał koncert utworów muzyki rozrywko-
wej. Uroczystości zakończył okoliczno-
ściowy tort dla wszystkich zebranych 
w gościnnych progach Miejskiej Szkoły 
Artystycznej.
 Ważkim wydarzeniem dla zespo-
łu był koncert muzyki polskiej,  5 grudnia 
na nasze zaproszenie przybył Chór Mia-
sta Siedlce – reprezentacyjny zespół ar-
tystyczny miasta. Śpiewają w nim ucznio-
wie siedleckich szkół średnich, studenci  
i pasjonaci muzyki chóralnej związani 
z życiem miasta i regionu. Chór Miasta 
Siedlce wykonuje muzykę a cappella 
sakralną i świecką różnych epok, utwo-
ry współczesne oraz folklor, jak również 
wielkie formy wokalno-instrumentalne.  

Koncerty chórów MTM i miasta Siedlce

 Chór Miasta Siedlce występo-
wał na scenach m.in. Filharmonii Naro-
dowej w Warszawie, Sali Kongresowej 
w Warszawie, Teatrze Wielkim – Operze 
Narodowej, Teatrze Polskim w War-
szawie, Auli Politechniki Warszawskiej,  
Studiu Koncertowym Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego czy w Auli 
Pawła VI w Watykanie. 
 Zespół współpracował i współ-
pracuje z najlepszymi orkiestrami, chó-
rami, solistami i dyrygentami w Polsce. 
Chórem dyryguje Justyna Kowynia-Ry-
manowska. Ten zimowy koncert pod-
sumował obchody stulecia odzyskania 
niepodległości w naszym mieście.

MTM
fot.  Piotr Gronek i arch. MTM
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Z ŻYCIA MIASTA

Miasto Mińsk Mazowiecki realizuje pro-
jekt grantowy pn. „Podniesienie kom-
petencji cyfrowych mieszkańców woje-
wództwa mazowieckiego”. 

Projekt będzie realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej  
nr III: Cyfrowe Kompetencje  społeczeń-
stwa, działania 3.1.: Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
wych. W ramach projektu Miasto Mińsk 
Mazowiecki zorganizuje w roku 2019 
szkolenia w zakresie korzystania z Inter-
netu (w tym z e-usług)   dla mieszkańców 
województwa mazowieckiego, w tym dla 
osób w wieku pow. 65 lat. Uczestnicy 
szkoleń będą mieli do wyboru siedem 
modułów tematycznych:

1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4.  „Działam w sieciach 
     społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową 
   (blog)
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

Szkolenia będą realizowane  w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazo-
wieckim. W najbliższym czasie zostanie 
uruchomiony nabór na szkolenia. 
Szczegółowe informacje na 
www.minsk-maz.pl 
oraz pod nr tel.: 25 759 53 43

                                             I N F O R M A C J A 
 Dbając o ekologię i właściwy stan środowiska w 2019 r.  
planujemy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinanso-
wanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu  
Miasta Mińsk Mazowiecki”.
 O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim 
(osoby fizyczne), nieprowadzące działalności gospodarczej.  
 W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu 
powinni złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania. Wniosek do pobrania zamieszczony na stronie interne-
towej http://www.bip.minsk-maz.pl w zakładce: Wykaz usług świadczonych przez Urząd Miasta Mińsk Mazo-
wiecki/ Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na zdjęciu, zabraniu 
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. 
 Wniosek należy złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,  
ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój 217, w godzinach pracy Urzędu.

 Miasto Mińsk Mazowiecki w porozumieniu z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza realizuje projekt „Sporty 
Zimowe 2019”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach projektu prowadzone są bezpłatne 
zajęcia jazdy na łyżwach. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Mińska Mazowieckiego.

Projekt „Sporty Zimowe 2019”

Z ŻYCIA MIASTA

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

Budowa ul. Marii Grochowskiej oraz ul. Hipolita Konopki w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami 
opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap”. 
Inwestycję rozpoczęto w roku 2018, obecnie na ukończeniu są roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej, która 
jest współfinansowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim 
– I etap”.

Rozbudowa ul. Osiedlowej w ramach projektu pn. „Rozbudowa  systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku  
Mazowieckim – I etap”. 
Realizacja  inwestycji rozpoczęła się w roku 2018. Obecnie wykonywane są roboty budowlane związane z budową kanaliza-
cji deszczowej, która est współfinansowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi  
w Mińsku Mazowieckim – I etap”. Zakończenie inwestycji nastąpi w czerwcu 2019 roku. 

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM
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Rok 2018 był dla Towarzystwa  
Pamięci 7. Pułku Ułanów bardzo 
pracowity, głównie ze względu  
na przypadającą 100-rocznicę po-
wstania jednostki. Większość or-
ganizowanych działań nawiązywała  
do tego wydarzenia. 

Sezon rekonstrukcyjny rozpoczę-
liśmy 23 marca udziałem w Świę-
cie Pułku, organizowanym przez  
7. Batalion Kawalerii Powietrznej  
w Tomaszowie Mazowieckim, któ-
ry dziedziczy barwy lubelskich uła-
nów. Zarówno z 7. bkpow. jak i z 25. 
Brygadą Kawalerii powietrznej ściśle 
współpracujemy. „Nasze” święto 
w Mińsku Mazowieckim odbyło się 
w dniach 7-8 kwietnia. Jak co roku, 
rozpoczęliśmy uroczystości w sobotę 
okolicznościowym apelem poległych 
pod pomnikiem gen. Piaseckiego 
oraz koncertem fortepianowym i spo-
tkaniem w Muzeum 7. Pułku Ułanów. 
Główną atrakcją niedzielnych obcho-
dów na Starym Rynku była prezen-
tacja umundurowania i wyposaże-
nia ułanów od 1918 do 2018 roku. 

W maju można nas było zobaczyć 
m.in. przy okazji rajdu zabytkowych 
motocykli „Magnet”, w czasie nocy 
muzeów w Muzeum Ziemi Mińskiej, 
na konwencie gier strategicznych  

na warszawskiej Cytadeli oraz pod-
czas pikniku lotniczego w Janowie  
z okazji święta 23 BLot. 

W lipcu już po raz drugi zorga-
nizowaliśmy letnie ćwiczenia dla 
członków naszej grupy. Przez trzy 
dni prowadziliśmy zajęcia teo-
retyczne i praktyczne w oparciu  
o regulaminy z okresu II RP. Ćwi-
czyliśmy przede wszystkim takty-
kę plutonu, musztrę, obsługę broni 
ręcznej i zespołowej. Nie zabrakło 
także wykładów o strukturze kawa-
lerii i historii Pułku. Co więcej zmi-
nimalizowaliśmy użycie współcze-
snych przedmiotów, np. spaliśmy  
w drewnianej wiacie na sianie, przy-
kryci płaszczami i kocami oraz goto-
waliśmy przy ognisku.

W 98. rocznicę walk o Mińsk Mazo-
wiecki zorganizowaliśmy, wspólnie  
z Muzeum Ziemi Mińskiej, dwudnio-
we widowisko pt. „Mińsk 1920”,  
w którym wzięło udział około 100 
rekonstruktorów, czołgi FT-17, dwa 
samoloty Nieuport oraz dwie armaty. 

Rok 100-lecia

Całości dopełniała scenografia oraz 
znakomita pirotechnika. Setki mińsz-
czan podziwiały na polach w Janowie 
odtwarzane przez nas wydarzenia  
z 1920 roku. Drugiego dnia przygo-
towaliśmy inscenizację przyjazdu Jó-
zefa Piłsudskiego wraz ze sztabem  
do pałacu Dernałowiczów, połączoną  
z odsłonięciem pamiątkowego obe-
lisku. 

1 września, w rocznicę wybuchu  
II Wojny Światowej zorganizowaliśmy 
wystawę wyposażenia i broni w miń-
skim parku, a 9 września wzięliśmy 
udział w rekonstrukcji w Ołtarzewie. 
Zakończeniem sezonu  rekonstrukcyj-
nego było dla nas widowisko „Bitwa 
pod Łomiankami”, gdzie wystawili-
śmy pluton przeciwpancerny składa-
jący się z trzech armatek Bofors. 

Ostatnim dużym wydarzeniem  
w 2018 roku było dla nas 100-lecie 
7. Pułku Ułanów. Pierwszym punk-
tem uroczystości było zwiedzanie 
dawnych koszar lubelskich uła-
nów, obecnie zajmowanych przez 
Żandarmerię Wojskową. Następ-
nie przemaszerowaliśmy na Stary 
Rynek gdzie przypomniano zebra-
nym historię Pułku oraz odczytano 
apel poległych, po czym oddaliśmy 
3-krotną salwę z broni historycznej. 
Na zakończenie uroczystości goście 
mogli podziwiać piękny pokaz kon-
nej musztry wykonany przez kole-
gów z grupy East Riders.

Rzecz jasna na pokazach i rekon-
strukcjach nie kończy się nasza pra-
ca. Przerwy między prezentacjami 
wypełniają treningi, szkolenia, ba-
dania w archiwach i poszukiwania 
rodzin ułanów 7. Pułku. Pragniemy 
również poinformować, że w styczniu 
b.r. odbyły się wybory nowych władz 
Towarzystwa. Nowy Zarząd tworzą: 
Zenon Duszczyk, Przemysław Fedo-
rowicz, Bogusław Szmidt, Jerzy Ko-
nowrocki, Arkadiusz Zdanowicz oraz 
Michał Solecki vel Szymański.

Przemysław Fedorowicz, Zenon Duszczyk 
fot. Leszek Siporski
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20 grudnia społeczność Miejskiej Szkoły 
Artystycznej zaprezentowała publicz-
ności spektakl bożonarodzeniowy pt. 
„Czarcia intryga". Po raz pierwszy trady-
cyjny koncert kolęd zastąpiono musica-
lem, który połączył trzy dziedziny sztuki: 
muzykę, teatr i plastykę. 

 Gości powitała dyrektor Pau-
lina Rzewuska-Korycińska wiele uwagi 
poświęcając postaci śp. Romanowi Wa-
chowiczowi, pedagogowi, który co roku 
dyrygował orkiestrą podczas koncertów 
wigilijnych. Pierwszy utwór, w wykona-
niu orkiestry kameralnej, dedykowany był  
temu szanowanemu przez mińszczan dy-
rygentowi. Piosenka „Choinkowe święta” 
rozpoczęła program musicalowy. W ze-
spole na flecie zagrała Zofia Muzyka, na 
fortepianie – Jagoda Komorowska a na 
wiolonczelach – uczniowie Katarzyny Ka-
czyńskiej.  W piosence – „Gwiazda lśni” 
wystąpiła szkolna orkiestra pod batutą  
Piotra Grabowicza, klasa kameralistyki 
wokalnej Justyny Kowyni-Rymanow-
skiej, na fortepianie grała Joanna Nowik.  
W scenie pomiędzy choinkami udział 
wzięli: Lucyfer, Boruta, Lucyfer, Belzebub, 
harcerze i dzieci pod przewodnictwem 
Archanioła Gabriela. W piosence „Gdy na 
ziemi Bóg się rodzi” wystąpił: zespół in-
strumentów dętych pod kierownictwem 
dyrektora Arkadiusza Mizdalskiego, chór, 
klasa teatralna Justyny Kowyni -Ryma-
nowskiej oraz klasa rytmiki Anity Wasi-
lewskiej. Piosenkę – „Mali Pastuszkowie” 

wykonała flecistka Aleksandra Kruszew-
ska, pianistka Natalia Komorzycka oraz 
klasa kameralistyki wokalnej Pawła 
Hruszwickiego. Kolejną piosenkę  „Zapal-
cie światła na Ziemi” wykonała orkiestra 
szkolna Piotra Grabowicza, pianistka Jo-
anna Nowik, klasa kameralistyki wokalnej  
Justyny Kowyni-Rymanowskiej. Scenkę  
z pasterzami dopełnił utwór „Walc” za-
grany przez duet fortepianowy Franciszek 
Góras z Tatianą Żarek wraz z perkusją. 
Piosenką – „Zaśpiewajmy kolędę Jezuso-
wi” dyrygował Piotr Grabowicz, śpiewał 
chór, harcerze, pasterze, a na fortepianie 
grała Joanna Nowik. Po scenie z udziałem 
Archanioła, Maryi, Józefa piosenkę – „Ko-
lędowy czas” zagrał na fortepianie  Maciej 
Bogdański z zespołem smyczkowym Mał-
gorzaty Rąbalskiej, klasą perkusji, śpie-
wem chóru i a innymi aktorami. „Piosen-
ka Narodzenia” czas zilustrowała scenę  
z Lucyferem, Aniołem Gabrielem, Józe-
fem i Maryją. Piosenkę wykonał zespół 
smyczkowy Urszuli Chrulskiej: Magda-
lena Zalewska, Julia Stępień, na for-
tepianie zagrała Dominika Płochocka,  
a utwór wykonali uczniowie kameralistyki 
wokalnej. Scena z królami opowiedziana 
na koniec spektaklu dopełniła  piosenka 
„Pokłon Trzech Mędrców”, którą zagrał 
zespół instrumentów dętych oraz pianist-
ka dyrektor Paulina Rzewuska-Koryciń-
ska. Piosenka „Wigilijna noc” w wykona-
niu orkiestry szkolnej, chóru i wszystkich 
wykonawców zakończyła muzyczną 
część spotkania. 

Po spektaklu na scenie pojawił się Miko-
łaj, który obdarował zebranych słodko-
ściami. Ten wspaniały czas  na długo po-
zostanie w pamięci wykonawców i gości. 

Koncert zimowy 
dla przedszkolaków
 
18 grudnia, z inicjatywy pani dyrektor 
Pauliny Rzewuskiej-Korycińskiej odbył 
się koncert zimowy dla przedszkolaków. 
Przedsięwzięcie zorganizowano w ra-
mach cyklu „Pory roku”. W świątecznej 
atmosferze, w pięknie udekorowanej sali 
koncertowej uczniowie szkoły zaprezen-
towali bożonarodzeniowe utwory dla 
najmłodszych gości koncertu. 

Program koncertu zawierał następujące 
utwory i piosenki:
1. Piosenkę „Choinkowe święta” – zaśpie-
wał Kuba;
2. „Choinkową opowieść” – na fortepianie 
zagrała Ola Garwolska
3. „Polkę – mazurkę” - zagrał duet forte-
pianowy - Marysia Cudna i Ola Cherubin
4. „Śnieżynki” – na fortepianie zagrała 
Wiktoria
5. „Cabaret” – wykonał duet fortepianowy 
Martyna i Ala

MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
Spektakl bożonarodzeniowy „Czarcia intryga”

6. „Sanie” –  na fortepianie zagrała Hania 
Kibała
7. Piosenkę „Święta, święta” – zaśpiewała  
Ola Garwolska
8. „Taniec” – na fortepianie zagrała  Asia 
Federak
9.  „Allegro” – wykonał duet fortepianowy 
- Martyna i Ala
10. „Akwarium” – zagrał duet fortepianowy
11. Piosenkę „Zielony gość” – zaśpiewała 
Asia Federak
12. „Mazur” –  zagrał duet fortepianowy 
Hania i Julian
13. „Marimba Joy” - na perkusji zagrał Ma-
ciej Płochocki
14. Piosenkę „Kolędowy czas” – zaśpie-
wała: Hania Kibała, zagrał na  fortepian: 
Maciek Bogdański oraz zespół smyczkowy
15.  „Pada śnieg” –  na fortepianie zagrała 
Wiktoria
16. Kolędę „Przybieżeli do Betlejem” – 
zagrał duet fortepianowy Ala i Martynka, 
śpiew: Julian
17. „Galop” –  wykonał duet fortepianowy 
Kuba i pani Tatiana
18. „Bajeczkę”  wykonali uczniowie z klasy  
wiolonczeli oraz pani  Ewa Szymańska
19. Piosenkę „Bosy pastuszek” – zaśpie-
wała Martyna i Ala
20. „Galop Komediantów” -  na ksylofonie 
zagrał Wiktor Kroszczyński
21. „Zabawę” –  na fortepianie zagrała Ola 
Garwolska
22. Kolędę „Dzisiaj w Betlejem” – na akor-
deon wykonała Karolina Święch
23. Kolędę „Gdy się Chrystus rodzi” – wy-
konał duet fortepianowy Magda i pani Ta-
tiana. 
 Koniec koncertu zbiegł się  
z wizytą Mikołaja. Jego przyjście, grą na 
kotłach, zapowiedziała perkusja.   To był 
najbardziej wyczekiwany punkt całego  
programu. Dzieci bardzo się ucieszyły 
na widok niezwykłego gościa. Tego dnia 
przedszkolaki wspaniale bawiły się  przy 
muzyce o tematyce bożonarodzeniowej. 
Kolejny koncert już niedługo. Przedszko-
laki znów odwiedzą szkołę  uczestnicząc 
w koncercie „Wiosna” 

Uczniowie MSA wraz z opiekunami 
merytorycznymi - Tatianą Żarek, Mał-
gorzatą Rąbalską, Januszem Komu-
dą zaprezentowali koncert świąteczny  
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warsza-
wie. Pomysłodawczynią i organizatorką 
koncertu była Tatiana Żarek. 

 W programie znalazły się mię-
dzy innymi kolędy i  inne utwory bożo-
narodzeniowe. Publiczności najbardziej 
podobał się występ klasy kameralistyki 
wokalnej w utworze Rossiniego „Koty”. 
Punktem kulminacyjnym spotkania był 
występ  pacjentów CZD, którzy zagrali 
na instrumentach z zestawu Carla Orffa. 
Ten  wspaniały czas spotkania był świą-
tecznym prezentem artystów MSA dla 
małych pacjentów. 

                          Joanna Nowik, fot. z arch. MSA

Koncert świąteczny w Centrum Zdrowia Dziecka

KULTURA KULTURA
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Co kryje „Notes” 
Krystyny Gucewicz? 
„Życie na wariackich papierach ma sens” 
– tym stwierdzeniem można podsumo-
wać spotkanie literackie zorganizowane 
przez Bibliotekę 13 grudnia. Tym razem 
naszym gościem była Krystyna Guce-
wicz, dziennikarka, krytyczka sztuki, 
reżyserka, poetka i pisarka. Spotkanie 
promowało najnowszą książkę autorki 
„Notes Krystyny Gucewicz, czyli Fołtyn 
w śmietanie”. Słuchanie wspomnień, za-
bawnych anegdot o wybitnych aktorach, 
pisarzach i artystach plastykach, których 
znała i z którymi przyjaźniła się Krystyna 
Gucewicz, sprawiło nam wielką przyjem-
ność. „Notes” jest książką, jak stwierdza 
sama autorka, „pisaną z głowy”. To nie 
jest literacka fikcja, to wszystko wyda-
rzyło się naprawdę. „Notes” został prze-
pięknie zaprojektowany i opracowany 
graficznie przez prof. Macieja Buszewi-
cza. Zawiera ponad 300 zdjęć, ułożonych  
w taki sposób, aby samo ich przegląda-
nie tworzyło opowieść, płynącą niejako 
obok tego, co zostało zapisane.    

Spotkanie z Miką Dunin 
o „Miłości i innych deliriach” 
Alkoholizm był od wieków domeną męż-
czyzn, tymczasem z roku na rok przy-
bywa pijących pań. Kobiety częściej niż 
mężczyźni piją w ukryciu, bardziej się 
tego wstydzą, a ich terapia trwa zwykle 
o wiele dłużej niż u mężczyzn. Kobiecy 
alkoholizm ma też poważniejsze konse-
kwencje zdrowotne. Dlaczego kobiety 
sięgają po alkohol, czy szukają pomocy  
i czym się różni alkoholizm kobiet od 
alkoholizmu mężczyzn? 9 stycznia,  
o mechanizmach tego uzależnienia, opo-
wiedziała czytelnikom Biblioteki Mika 
Dunin. Spotkanie zostało zorganizowa-

ne w związku z promocją najnowszej 
książki autorki „Miłość i inne deliria”. Du-
nin odbyła szereg spotkań z kobietami, 
będącymi w szponach nałogu. Długie  
i szczere rozmowy z nimi były inspiracją 
do napisania jej książki. Czytelnik pozna-
je historie czterech bohaterek uwikłanych 
w walkę z alkoholizmem, z których każ-
da znajduje się w innej sytuacji życiowej 
i przeżywa odmienne emocje. Łączy je 
jedno – problem z „piciem”. Warto wspo-
mnieć, że Mika Dunin jest współscena-
rzystą filmu „Zabawa, zabawa”, który 
niedawno pojawił się w kinach i został 
pozytywnie przyjęty zarówno przez wi-
dzów, jak też  krytyków.  

Wystawa „Twój Vincent” 
i spotkanie z Olgą Królak
20 grudnia w Bibliotece odbył się werni-
saż wystawy obrazów powstałych przy 
produkcji filmu „Twój Vincent”. Na wy-
stawie można było zobaczyć 20 prac, 
m.in. obraz z listem, który jest motywem 

przewodnim filmu. Obrazy pochodzą  
z kolekcji miasta Wrocławia – Europej-
skiej Stolicy Kultury 2016. Olga Królak, 
absolwentka mińskiego liceum plastycz-
nego, była jedną ze 125 osób z całego 
świata, które pracowały jako malarze-
-animatorzy podczas produkcji filmu. 
Podczas wernisażu, malarka opowie-
działa nam na czym polegała produk-
cja tego wyjątkowego filmu i jaki był jej 
udział w tym projekcie. „To była katorż-
nicza praca, która pochłaniała 12 godzin 
dziennie przez sześć dni w tygodniu. Ale 
kiedy zobaczyłam jej efekty, całkowicie 
się jej oddałam. Zatraciłam się w niej. 
Było to dla mnie niesamowite doświad-
czenie. Wiedziałam, że jestem we wła-
ściwym czasie i we właściwym miejscu. 
Wiele się nauczyłam i bardzo się cieszę, 
że mogłam być częścią tego projektu” – 
tak wspomina swoją pracę nad filmem. 
„Twój Vincent” to pierwsza na świecie 
pełnometrażowa animacja malarska. Na 
film składa się około 65 000 obrazów 
malowanych farbą olejną na podobraziu. 
Stworzenie tego dzieła zajęło artystom  
7 lat. Reżyserami filmu są Dorota Kobie-
la i Hugh Welchman. Tych dwoje ludzie, 
pod wpływem wielkiej fascynacji życiem  
i śmiercią Vincenta van Gogha, podjęło 
się stworzenia czegoś absolutnie niezwy-
kłego – filmu, który z pewnością przejdzie 
do historii kina.  

Jak pojechać na majówkę 
w Beskidy i skończyć 
nad Bajkałem
25 stycznia, wspólnie z Moniką Radzi-
kowską prześledziliśmy losy podróży 
nad Bajkał, w którą pewnego dnia udała 
się wraz z grupą zaprzyjaźnionych mło-
dych ludzi. Dwadzieścia jeden tysięcy 
kilometrów różnymi środkami transpor-

tu, głównie autostopem i pięć miesięcy 
w drodze – to nie lada wyzwanie, ale też 
i wielka przygoda. Celem wyprawy było 
odkrywanie historii i zwiedzanie pomni-
ków. Okazało się jednak, że największą 
wartością całej eskapady były relacje 
ze spotkanymi ludźmi, wspólne rozmo-
wy i związane z nimi emocje. Spotkanie 
odbyło się w ramach cyklu „Biblioteka 
Podróży” i promowało książkę Moniki 
Radzikowskiej pt. ”Bajkał tam i z po-
wrotem”. Biblioteka serdecznie poleca 
mińskim czytelnikom tę książkę i zachę-
ca do realizacji własnych podróżniczych 
marzeń.    

MBP,  fot. z arch. MBP
Zapowiedzi:
11 lutego, godz. 18.00 -  Spotkanie Klubu Czy-
telnika wokół książki „Służące” Joanny Kuciel-
-Frydryszak

20 lutego, godz. 14.30 - Kinoteka dla Niewido-
mych

23 lutego, godz. 18.00 – finisaż wystawy PF2019 
Ladislava Steiningera z udziałem artysty
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MISIO W PAŁACU
W ramach Rock in Mińsk Festiwal  
1 grudnia w MDK wystąpił Dr Misio, 
czyli Arek Jakubik, uważany za jednego  
z najlepszych i najbardziej żywiołowych 
frontmanów na polskim rynku muzycz-
nym, jak również  jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich aktorów oraz 
scenarzysty, reżysera związanego z am-
bitnymi projektami filmowymi na kultu-
ralnej mapie Polski, znanego m. in. ze 
świetnych ról dramatycznych w filmach 
Wojtka Smarzowskiego .
 Męska formacja Dr Misio zagra-
ła ostrego rock & rolla. Solidne brzmie-
nie, ciężkie riffy, znakomite, mądre teksty 
Krzysztofa Vargi oraz Marcina Świetlic-
kiego i brak muzycznego kompromisu 
sprawiły, że fani rocka mieli niezwykłą 
muzyczną ucztę. 

MIKOŁAJKI - ZAPOMINAJKI
Na przedświąteczny okres MDK wspól-
nie z krakowskim Teatrem w Ruchu 
przygotował spektakl przygodowy,  
w którym  widzowie wspólnie z wesoły-
mi postaciami Elfi, która lubi robić sobie 
selfie i Reniferem - Raperem wzięli udział  
w misji ocalenia Świąt Bożego Narodze-
nia, próbując przywrócić pamięć Święte-
mu Mikołajowi. 
 Dzieci poprzez świetną zabawę 
nauczyły się, że w Świętach Bożego Na-
rodzenia najważniejszą sprawą jest spo-
tkanie z drugim człowiekiem, pomaganie 
innym i przepełniająca domy miłość.

WIÓRY LECIAŁY
Artystyczno - rzemieślniczych warsz-
tatów w MDK ciąg dalszy. Tym razem  
w ruch poszły narzędzia stolarskie.  
8 grudnia podczas czterogodzinnych 

warsztatów stolarskich  - „Wióry lecą - 
stolarka dla kobiet i nie tylko” - uczest-
nicy nauczyli się pracy z drewnem. Pod 
okiem instruktorów stworzyli półki na 
zioła, kompaktowe taborety i półki z ma-
gnesami.
 Natomiast 5 stycznia uczestnicy 
warsztatów wyszli z MDK z własnoręcz-
nie wykonanymi pufami. Jak się okazało, 
bez doświadczenia w tapicerowaniu czy 
szyciu na maszynie, można było stwo-
rzyć piękny i funkcjonalny, a co najważ-
niejsze autorski mebel.

POECI… ŚWIĄTECZNIE
Święta Bożego Narodzenia to czas spo-
tkań i powrotów, czas przebaczania, mi-
łości i wspomnień. To czas przygotowań 
dusz i radość „wszelkiego stworzenia”. 
W twórczości polskich poetów odnajdu-

jemy nastrój tych świąt, opisy obyczajów 
i emocje z nimi związane. Teatr Po Godzi-
nach i Przyjaciele wprowadził publiczność 
w świąteczny nastrój przygotowując wy-
jątkowy program słowno muzyczny. 

PRZYWIDZENIA 
Z koncertem pod takim tytułem z miń-
ską publicznością ponownie spotkała 
się Basia Stępniak Wilk - wykonawczyni 
m. in. takich przebojów jak „Bombonier-
ka” (duet z Grzegorzem Turnauem), czy 
„Słodka chwila zmian” - piosenek, które 
gościły na najwyższych miejscach listy 
przebojów radiowej Trójki i wielu innych 
rozgłośni – polskich i polonijnych.
 Obok piosenek z najnowszego 
albumu artystki, publiczność usłyszała 
autorskie „zimowe” piosenki, nawiązują-
ce do atmosfery Świąt Bożego Narodze-
nia. Nie zabrakło też pogodnych, zabaw-

nych piosenek o śniegu i karnawałowych 
balach, których skąpi nam rzeczywi-
stość, ale od czego są przywidzenia.

KARMA WRACA
MDK oprócz sylwestrowej zabawy na 
ten niezwykły w roku czas zaproponował 
akcję „W sylwestra nie strzelam. Kar-
ma wraca - zbiórka dla Celestyniaków”.  
Każdy, kto ma w domu zwierzaka dosko-
nale wie, jak bardzo się boi, gdy za okna-
mi wybuchają sztuczne ognie i petardy. 
Przerażone zwierzaki potrafią gnać przed 
siebie. Wiele z nich właśnie wtedy trafia 
do schroniska. 
 MDK zorganizował sylwestro-
wo-noworoczną zbiórkę dla Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Celestyno-
wie. Od rana 31 grudnia do 1 stycznia 
można było przynosić rzeczy, których 
potrzebują zwierzaki.

Dzięki darczyńcom udało się zebrać:
dla piesków - 26kg karmy suchej, 10kg 
karmy mokrej, 1kg przekąsek
dla kotków - 2,4kg karmy suchej, 1,4kg 
karmy mokrej, smycze, obroże i środki 
czystości.
 Wszystko to zostało przekazane 
schronisku w Celestynowie. 

RODZINNE PLANSZÓWKI
Rodzinne warsztaty to kolejna z nowych 
propozycji MDK na wspólnie spędzanie 
sobotniego południa. 12 stycznia dzieci 
z rodzicami wzięły udział w warsztatach 
tworzenia gier planszowych.
 Rodzinne grupy musiały obmy-
ślić rodzaj i strategię gry i oczywiście 
własnoręcznie wykonać wszystkie jej ele-
menty. W czasie warsztatów dzieci wraz 
z rodzicami tworzyli historie i przenosili 
je na plansze gry. Uczestnicy dowiedzieli 
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się jak wprowadzać własne pomysły do 
gier planszowych oraz jak je testować. 
Pracowali również nad designem swoich 
projektów dopasowując planszówki do 
swoich indywidualnych oczekiwań.
 A już 23 lutego zapraszamy 
rodzinne grupy na warsztaty tworzenia 
ozdobnych zegarów.

NIEZWYKŁY TANIEC
Taniec na wózkach dla ludzi niepełno-
sprawnych jest doskonałą formą rehabi-
litacji, a także zabawą, źródłem radości 
i satysfakcji oraz sposobem integracji ze 
światem.
 Niestety nadal jest niewiele 
miejsc oferujących tego typu zajęcia. 
Jednym z nich od niedawna jest Miejski 
Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim. 
Dzięki dotacji z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego możliwy był 
m.in. kompleksowy remont sali baletowej  
w Pałacu Dernałowiczów oraz zakup pro-
fesjonalnych wózków do tańca dla osób 
niepełnosprawnych. 
 W styczniu 2019 r. odbyły się 
pierwsze zajęcia taneczne. Poprowadził 
je Paweł Karpiński – mistrz tańca solo  

i w parze, jako jedyna osoba na wózku 
w Polsce uzyskał uprawnienia instrukto-
ra tańca sportowego, co daje mu moż-
liwość szkolenia osób zarówno pełno-
sprawnych, jak i z niepełnosprawnością 
w Polsce i za granicą.

Koncert patriotyczny w wykonaniu 
Chóru Kameralnego Mińskiego Towa-
rzystwa Muzycznego w Muzeum 7 Puł-
ku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazo-
wieckim.
 
11.11.2018 o godz.19.00 - Mater, Polo-
nia, Patria - słowa, które zainspirowały 
do wykonania w formie tryptyku trzech 
bardzo ważnych pieśni: Bogurodzica, 
Gaude Mater Polonia oraz Rota. W roku 
wielkiego jubileuszu 100 rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę 
słowo Patria - Ojczyzna inspiruje do po-
szukiwań odpowiedzi, jak współcześnie 
możemy o tym mówić. W myśl zasady: 
nova et vetera Chór Kameralny wykonał 
następnie utwory współczesne oraz tra-
dycyjne: O, ziemio polska (1987 muzyka 
Juliusz Łuciuk )  Piechota najpopular-
niejsza polska pieśnią żołnierska; Taki 
kraj (Jan Pietrzak); Warszawianka 1831 
oraz utwór Modlitwa o pokój Norber-
ta Blachy. Po niej zabrzmiały: Modlitwa 

Requiem – msza żałobna, msza za 
zmarłych. Nazwa pochodzi od pierw-
szych słów, które są cytatem z 4 Księgi 
Proroka Ezdrasza: Requiem aeternam 
dona eis Domine – „Wieczny odpoczy-
nek racz im dać Panie”. 

Na przestrzeni wieków kompozytorzy 
bardzo często sięgali do tej formy mu-
zycznej. Najstarsza znana, lecz nieza-
chowana kompozycja tego typu pocho-
dzi z XV wieku. Bezsprzecznie jednak 
najsławniejszą Mszą żałobną jest ta, 
którą zebrani usłyszeli w niedzielę 18 li-
stopada 2018 r. w kościele Narodzenia 
NMP. Dzieło, owiane mgłą tajemnicy, 
wzbudza tyle emocji i fascynuje kolejne 
pokolenia słuchaczy – Requiem d-moll 
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Po-
wstała w 1791 roku, na anonimowe za-
mówienie i jest ostatnim utworem tego 
wielkiego austriackiego kompozytora. 
Pisana w ostatnich chwilach życia –  
z przeświadczeniem, że komponuje Msze 
żałobną dla siebie samego. Komponował 
je do ostatnich chwil życia. Wolfgang 
Amadeusz Mozart zmarł 5 grudnia 1791 
roku. Ostatnie nuty pisane ręką mistrza 
przypadają na 8 takt części Lacrimo-
sa Dies Iila. Na podstawie pozostałych 
fragmentów, szkiców oraz notatek Requ-
iem zostało dokończone przez uczniów 
i przyjaciół Mozarta, zwłaszcza przez 
Franza Xaviera Süssmayra. Kompozycja 
sprawia wrażanie modlitwy umierające-

go, gdzie nadzieja życia wiecznego prze-
plata się z grozą śmierci i strachem przed 
sądem ostatecznym. 
 Wykonawcami byli: Chór Kame-
ralny Mińskiego Towarzystwa Muzyczne-
go, Chór Cantate Domino z parafii NNMP 
w Mińsku Mazowieckim, Chór Kameralny 
Miasta Sulejówek, Międzyparafialny Chór 
Ichthis z Sulejówka, Oktet Wokalny Ma-

Obozowa - pierwsza  pieśń żołnierska 
powstała czasie II wojny światowej (sło-
wa i muzyka Adam Kowalski) oraz Serce  
w plecaku - powstała w roku 1933 z oka-
zji Dnia Żołnierza. Autorem pieśni jest Mi-
chał Zieliński. Śpiewana przez Polaków 
na wszystkich frontach i do dnia dzisiej-
szego cieszy się dużą popularnością nie 
tylko wśród żołnierzy.

 Po oficjalnej części koncertowej 
nadszedł czas na wspólne ze słucha-
czami śpiewanie pieśni patriotycznych  
z towarzyszeniem akordeonu, z przygo-
towanych okolicznościowych śpiewni-
ków. Popłynęły pieśni znane i lubiane…

Kacper Bodecki
fot. arch. MTM

nufaktura Dźwięku oraz Unplugged Or-
chestra, Przygotowanie chórów: Tomasz 
Zalewski, Anna Chodkiewicz, Wojciech 
Karaś, Irena Gulewicz, Zuzanna Gule-
wicz,, Julia Obrycka. Partie solowe za-
śpiewali: Marcela Wierzbicka -Opalińska 
– sopran, Natalia Ołów – alt, Emil Ławecki 
– tenor, Dominik Opaliński -bas. Całością 
dyrygował Michał Śmigielski.

Rafał Ostrowski, fot. Leszek Siporski

Taniec na wózkach może mieć bardzo 
różne formy i style. Tancerze niepełno-
sprawni mogą wybierać spośród różnych 
stylów, jak np.: taniec ludowy, taniec 
nowoczesny, taniec towarzyski, balet.  
To niepowtarzalna okazja do przekrocze-
nia swoich ograniczeń i zdobycia nowych 
umiejętności. Osoby zainteresowane 
udziałem w zajęciach prosimy o zgłasza-
nie się do MDK. 

MUSICALOWY SYLWESTER
MDK żegnał stary i witał nowy rok w fil-
mowo – dyskotekowym stylu. Miłośnicy 
musicali mogli zaszyć się w sali kinowej 
i obejrzeć filmy „Boska Florence”, „Cór-
ki dancingu” i „La La Land”. A miłośni-
cy skocznych rytmów zgromadzili się na 
dziedzińcu Pałacu Dernałowiczów, gdzie 
do tańca grał DJ MIRO.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

KONCERT PATRIOTYCZNY W MUZEUM

REQUIEM – MSZA ŻAŁOBNA



26 27MIM styczeń 2019 MIM styczeń 2019 www.minsk-maz.plwww.minsk-maz.pl

w
w

w.facebook.com
/M

iastoM
inskM

azow
iecki  

KULTURA

Muzeum Ziemi Mińskiej

Rok 2018 był rokiem szczególnym,  
w którym wspólnie z całą Polską świę-
towaliśmy 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Był rów-
nież szczególnym rokiem dla Muzeum 
Ziemi Mińskiej, w którym obchodziliśmy 
100. rocznicę powstania 7 Pułku Uła-
nów Lubelskich.

Z tych okazji przygotowaliśmy dla Pań-
stwa wyjątkowe wydarzenia.

4 listopada 2018 r. w sali koncertowej 
MSA miało miejsce prawykonanie „Pie-
śni o Niepodległej” (utwór skompono-
wany przez Grzegorza Duchnowskiego). 
To pierwsza od ok. 100 lat oryginalna 
w historii polskiej muzyki kompozycja 
na wielki tradycyjny dzwon. Ten sam 
dzwon, „Dzwon Niepodległości”, został 
posadowiony w ogrodzie muzealnym 
przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 4 jako 
świadectwo pamięci i czci związanej  
z w/w rocznicami. Na przełomie stycznia 
i lutego będzie można nabyć płytę CD  
z nagraniem koncertu „Pieśń o Niepodle-
głej”, zamówioną przez Muzeum.

Kolejnym wyjątkowym w skali całego 
kraju wydarzeniem był (zainicjowany 
przez Burmistrza Miasta)  „Ogólnopolski 
konkurs na najpiękniejszą klacz maści 
kasztanowatej”, którego finał miał miej-
sce 23 września na terenie MZM Dział  
7 Pułku Ułanów Lubelskich, a wydarze-
niem towarzyszącym była „Konferen-
cja popularno-naukowa – o Kasztance  
i nie tylko” w Szkole Podstawowej  
Nr 6 w Mińsku Mazowieckim w dniu  
22 września.

Podsumowania roku niepodległości

Podczas tego roku przybliżyliśmy Pań-
stwu tematykę społeczną, kulturalnąi 
polityczną podczas cyklu spotkań dys-
kusyjnych „Sto Lat Niepodległości, czyli 
jak zmieniała się Polska”. Gośćmi cyklu 
byli: Tomasz Nałęcz, Wiesław Władyka, 
Henryk Urbaś, Iwona Pleskot, Jakub 
Majmurek, Piotr Płucienniczak, Katarzy-
na Dębska, Sebastian Duda.

W naszym krótkim podsumowaniu dzia-
łań muzealnych w ubiegłym roku, oprócz 
tych niepodległościowych, nie możemy 
nie wymienić innych o dużym znaczeniu 
dla mieszkańców.

Z bardzo pozytywnym odbiorem spo-
łecznym spotkały się warsztaty dla dzie-
ci i młodzieży: warsztaty pozłotnicze, 
zegarmistrzowskie, ułańskie i archeolo-
giczne.

W minionym roku przygotowaliśmy jak 
zwykle wiele wystaw m.in „Sztuka Neo-
sakralna” Krzysztofa Sokolovskiego, czy 
wystawę kończącą rok i rozpoczynającą 
kolejny ”Zdzisław Beksiński – od fotogra-
fii do fotomontażu komputerowego”. Już 
po raz drugi Muzeum współorganizowało 
(razem z Towarzystwem Pamięci 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich) inscenizację bitwy 
„Mińsk 1920”, tym razem w Janowie 18 
sierpnia 2018 r. Coraz większym zainte-
resowaniem cieszą się też targi organizo-
wane przez Muzeum Ziemi Mińskiej, któ-
re przyciągają dużą rzeszę kupujących  
i każdorazowo ok. 60 wystawców.

W roku 2018 z oferty muzealnej sko-
rzystało 21516 osób, dziękujemy za tak 
dużą frekwencję i cały czas zaprasza-
my Państwa do Muzeum Ziemi Mińskiej  
w Mińsku Mazowieckim.

KULTURA

Wernisaż wystawy „Zdzisław Beksiński 
od fotografii do fotomontażu komputero-
wego”. (14 grudnia 2018 roku w MZM). 
Fotografie składające się na ten zbiór 
prac pochodzą z Muzeum Historyczne-
go w Sanoku. Na kolekcję składają się 62 
fotografie, z czego 50 to fotografie czar-
no-białe z wczesnego okresu twórczości 
artysty (czyli lat 50-tych i 60-tych XX w.), 
pozostałe 12 to komputerowe fotomon-
taże z dziesięciu ostatnich lat twórczości 
autora. Ekspozycja wystawy została zor-
ganizowana przy współpracy z Agencją 
Zegart. Wernisaż uatrakcyjnił koncert 
grupy Trumba Jazz. Wystawę można 
było oglądać do 27 stycznia.

Targ Bożonarodzeniowy „Kupieckie 
Mensko”, którego organizatorem jest 
Muzeum Ziemi Mińskiej to już coroczna 
tradycja nawiązująca do prawie 600 let-
niej historii naszego miasta.

16 grudnia 2018 r. w niedzielę w świą-
tecznej atmosferze mieszkańcy miasta 
mogli odwiedzić stoiska 60 wystawców 
z naszego regionu i nie tylko.

Produkty jakie można było zakupić  
to rękodzieło artystyczne m.in. ceramika, 
kosmetyki naturalne, ozdoby świątecz-
ne, świece, upominki, zdrowa żywność: 
wędliny, sery, miody, przetwory, soki  
i słodycze.

Zgodnie z tradycją muzealnych tar-
gów wspierano cele charytatywne, były  
z nami Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom Niepełnosprawnym „Możesz wię-
cej”  i Siostry Karmelitanki z Klasztoru 
Zakonu Mniszek Bosych NMP z Góry 
Karmel.

MZM

fot. z arch. MZM, 
Leszek Siporski minskmaz.com, 

Rafał Szczepankowski, 
z arch. UM MM

Zapraszamy Państwa na najbliższe  
wydarzenia muzealne:

• Tomasz Sadlej „Walka i Ogień” 
– 14.02-24.03.2019 – wernisaż 
14.02.2019 o godz. 18.30. 16 

• Wystawa rzeźby Lajosa GyÖrfi – 
„Węgierska dusza i wyobraźnia” - 
marzec-kwiecień 

• Wystawa fotograficzna „Antarktyka 
- 28.03-05.05.2019
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Powołania do Reprezentacji Polski 
na Mistrzostwa Świata Taekwon-Do ITF 2019

20 stycznia 2019 w sali sportowej Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy 
ul. Dąbrówki 10 Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji przeprowadził trzeci turniej 
cyklu Grand Prix Mińska Mazowieckie-
go w  Badmintonie 2018/2019.
 
 W poszczególnych kategoriach 
wystąpiło 11 dzieci, 4 juniorów, 5 kobiet 
oraz 13 zawodników w głównym turnieju 
OPEN. W sumie do zawodów zgłosiło się 
33 badmintonistów. Turniej został zdo-
minowany przez rodzinę Winków z Gar-
wolina, którzy wygrali trzy spośród czte-
rech kategorii w rywalizacji najmłodszej 
grupy z rocznik 2007 i młodsi bezkon-
kurencyjna była Lena, rozgrywki roczni-
ków 2006/2004 wygrała Oliwia pokonu-
jąc trzech mińskich juniorów, natomiast  
w finałowym pojedynku turnieju głów-
nego po niezwykle wyrównanym boju 
tata wymienionych dziewcząt – Andrzej  
Winek zwyciężył 16-letniego  Wiktora 
Wojnarskiego w setach 2-1.

 Największe emocje towarzy-
szyły jednak zmaganiom najmłodszych  
- jedenaścioro maluchów toczyło wiele 
zaciętych meczów jak np. półfinał między 

19 stycznia w hali sportowej przy szko-
le podstawowej nr 3 w Mińsku Mazo-
wieckim odbył  4 turniej z cyklu Grand 
Prix  Mińska Mazowieckiego w Tenisie 
Stołowym. Do rywalizacji przystąpiło 27 
zawodników. 

Przed rozpoczęciem rozgrywek zawod-
nicy uczcili  minutą ciszy pamięć tra-
gicznie zmarłego Prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza. Po kilkugodzinnej 
zaciętej rywalizacji najlepszą zawodnicz-
ką okazała się Aneta Janiszewicz, tuż za 

nią, na drugim miejscu Artur Kasprzak. 
Na trzecim miejscu uplasował się Miro-
sław Krusiewicz, a na czwartym Leszek 
Gil. Gratulujemy wszystkim zawodnikom  
i zapraszamy na kolejny turniej 16 lutego. 

MOSiR, fot. z arch MOSiR

4 turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym

Natalią Rowicką a Krzysiem Szczepaniu-
kiem zakończony minimalnym zwycię-
stwem Natalii.

Wyniki zawodów - czołowe czwórki:
Open: 1.  Winek Andrzej  2. Wiktor Woj-
narski  3. Parzyszek Konrad 4. Rowicki 
Mariusz.

Kobiety: 1. Wąsowska Ewa 2. Kaźmier-
czak Patrycja 3. Szczepaniuk Monika   
4. Nagraba Anna.
Juniorzy: Winek Oliwia 2. Maguza Jan   
3. Rowicki Damian  4. Jagiełło Kuba.
Dzieci: 1. Winek Lena  2. Rowicka Natalia 
3. Szczepaniuk Krzyś  4. Krasuska Hania.

MOSiR, fot. z arch MOSiR

Turniej badmintona w „Dąbrówce”

 Decyzją sztabu szkoleniowego 
Polskiego Związku Taekwon-Do ogło-
szony został skład Reprezentacji Pol-
ski na XV Mistrzostwa Świata Juniorów  
i XXI Mi-strzostwa Świata Senio-
rów, które odbędą się w dniach 22-28 
kwietnia 2019 roku, w bawarskim Inzell  
w Niemczech.

 Miło nam poinformować, że 
wśród powołanych znalazło się dwoje 
mińszczan – zawodników Mińskiego Klu-
bu Sportowego TAEKWON-DO.
 Powołanie do kadry juniorek 
otrzymała Marta Krajewska II DAN, na-
to-miast powołanie do kadry juniorów 
otrzymał Cezary Jackowski I DAN.
 Ponadto jako trener Kadry 
Narodowej Kobiet PZTKD zadebiutu-
je mińsz-czanin Mistrz Jacek Łuniewski 
VII DAN, któremu została powierzona ta 
funk-cja.
 Wyjazd na Mistrzostwa Świa-
ta do Niemiec poprzedzą zimowe zgru-
powania kadrowiczów w Centralnym 
Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygoto-
wań Olimpijskich w Zakopanem (kadra 

mężczyzn) i w Spale (kadra kobiet) oraz 
bezpośrednio przed mistrzostwami,  
w dniach 12 – 21 kwietnia, wspólne zgru-
-powanie w COS – OPO w Spale.

Wszystkim gratulujemy i życzymy powo-
dzenia!

Igor Koczyrkiewicz
fot. z arch. MKS TKD Mińsk Mazowiecki

12 stycznia 2019 roku odbyły się  
VII Otwarte Mistrzostwa Polski Sztuk 
Walk federacji WKSF i UFR. Na tego-
rocznym turnieju uczestniczyło 263 
zawodników z 48 klubów, głównie kick-
boxingu, ale również pojawili się za-
wodnicy Taekwondo, Karate czy Tang 
Soo Do. 

Rozegrano blisko 400 walk w formułach 
kalaki (najmłodsi), pointfighting, Kick-Li-
ght na 4 matach, walki K1 w ringu (pełno 
kontaktowe, cieszące się największą po-
pularnością wśród widzów) oraz konku-
rencje: techniki specjalne i tor przeszkód 
dla dzieci. 

Pomysłodawcą i organizatorem tego 
przedsięwzięcia był Kamil Chłopik – wła-
ściciel Klubu Sportowego Walhalla Fight 
Club, trener Kickboxingu i prezes WKSF 
Polska. Jak sam mówi – Tegoroczna im-
preza przebiegła wyjątkowo spokojnie, 
wszystko było dopięte na ostatni guzik.  

VII Otwarte Mistrzostwa Polski Sztuk Walk
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Relacja z Turnieju Mikołajkowego
W dniach 2, 12 i 16 grudnia 2018 r., od-
był się III Turniej Mikołajkowy w Futsalu 
Pod Honorowym Patronatem Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jaku-
bowskiego.
 
 Turniej rozegrany został dla roczni-
ków: 2011/2012, 2009/2010 oraz 2007/2008. 
Rozgrywki prowadzone były w systemie 
dwóch grup po 4 zespoły, gdzie rozgrywa-
no mecze każdy z każdym. Po zakończe-
niu tych gier następował podział na Ligę  
Mistrzów i Ligę Europy.
 Każdy ze zgłoszonych zespo-
łów spędził na parkiecie 90 minut.  
W sumie w całej odsłonie rozegrano 72 mecze,  
w czasie których zdobyto w sumie 392 gole, 
co dało nam średnio 5 bramek w każdym  
meczu. 

W roczniku 2011/2012 wzięły udział następu-
jące zespoły:
- PROGRES GARWOLIN 
- UKS DĄBRÓWKA MIŃSK MAZOWIECKI
- KS ACTIVUM SPORTS
- APN MIŃSK MAZOWIECKI
- UKS CHAMPIONS MIŃSK MAZOWIECKI
- AP JAKUBÓW

W roczniku 2010/2009 wzięły udział następu-
jące zespoły:
- PKS VICTORIA ZERZEŃ
- AP SZCZEŚNYCH

- WATRA MROZY I
- PROGRES GARWOLIN
- APN MIŃSK MAZOWIECKI
- WATRA MROZU II
- KS ACTIVUM SPORTS I
- KS ACTIVUM SPORTS II

Klasyfikacja końcowa turnieju rocznika 
2010/2009:
LIGA EUROPY:
1.  WATRA MROZY II
2.  APN MIŃSK MAZOWIECKI
3.  KS ACTIVUM SPORTS I 
4.  KS ACTIVUMSPORTS II 

LIGA MISTRZÓW 
1.  WATRA MROZY I
2.  PROGRES GARWOLIN 
3.  PKS VICTORIA ZERZEŃ 
4.  AP SZCZEŚNYCH
 

W roczniku 2008/2007 wzięły udział następu-
jące zespoły:
- LUKS RZAKTA
- APN MIŃSK MAZOWIECKI
- UKS TKM KĄTY
- KS ACTIVUM SPORTS I AKADEMIA SPORTU 
MAM FUN
- WATRA MROZY
- UKS DOBRE
- KS ACTIVUM SPORTS I

 To wszystko oczywiście dzięki 
pomocy zawodników oraz przyjaciół klu-
bu, którym należy się wielki ukłon.
Poza zawodnikami i trenerami na turniej 
przybyło również dużo widzów z miasta. 
Widzimy, że impreza cieszy się, co raz 
większym powodzeniem wśród mińsz-
czan, dziękujemy i zapraszamy pod ko-
niec czerwca na II Puchar Polski Sztuk 
Walk Dzieci i Kadetów, który mamy na-
dzieję, także stanie się imprezą cyklicz-
ną. A wszystkich tych, którzy chcieliby 
rozpocząć przygodę z kickboxingiem za-
praszamy na zajęcia do Mińskiego klubu 
sportowego – Walhalla Fight Club.
 Ogrom pracy włożyli także Ra-
townicy Medyczni z OSP Ładzyń w dość 

licznym składzie, jak zawsze profesjona-
lizm i dyspozycyjność podczas całych 
Mistrzostw. 
 Na koniec chcielibyśmy ser-
decznie podziękować partnerom i spon-
sorom turnieju, bez których turniej by się 
nie odbył. VII Otwarte Mistrzostwa Polski 
Sztuk Walk federacji WKSF i UFR odby-
ły się pod Patronatem honorowym Bur-
mistrza Miasta Marcina Jakubowskiego 
przy współpracy Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz Panu Mirosławo-
wi Samociukowi – dyrektorowi  Szkoły 
Podstawowej nr 4 – po raz kolejny dzię-
kujemy za zaufanie. 
 Sponsorem Głównym turnieju 
była firma wspierająca nasze działania 

już od lat: Dax Cosmetics – światowy li-
der w dziedzinie kosmetyków, sponsora-
mi Mistrzostw byli: Żłobek Jacek i Agata  
z Mińska, firma Awenta – system wen-
tylacji. Partnerami turnieju byli: Fitness 
Klub Forma, Delta Optical – profesjonal-
ne narzędzia optyczne, Studium Języ-
ków Obcych, pracownia Wiewióra Hand-
made. Partnerami strategicznymi byli: 
Agencja nasze-ślubne, Catering Chatka 
Puchatka, Falies Art. School

A już niebawem będzie dostępny repor-
taż filmowy na funpage organizatora:  
www.facebook/walhallafightclub

Kamil Chłopik, fot. z arch. KS WALHALLA

Klasyfikacja końcowa
LIGA EUROPY:
1.    KS ACTIVUM SPORTS I
2.    KS ACTIVUM SPORTS II
3.    AKADEMIA SPORTU MAM FUN 
4.    LUKS RZAKTA
LIGA MISTRZÓW 
1.    UKS DOBRE
2.    TKM KĄTY
3.    APN MIŃSK MAZOWIECKI
4.    WATRA MROZY

 Warto zaznaczyć, że każdy za-
wodnik otrzymał pamiątkowy medal,  
a każdy zespół pamiątkowy puchar. Serdecz-
ne podziękowania przekazujemy Burmistrzowi 
miasta Marcinowi Jakubowskiemu za wsparcie 
turnieju poprzez ufundowanie pucharów oraz 
medali dla uczestników zawodów. Dyrekto-
rowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Miń-
sku Mazowieckim za nieocenioną pomoc przy 
zorganizowaniu tego wydarzenia sportowego. 
Ponadto dziękujemy za wsparcie hurtowni 
sportowej Flex Sport z Mińska Mazowieckiego, 
jak również panu Marcinowi Kołodziejczyko-
wi - Ubezpieczenia za pomoc przy organizacji 
turnieju. Bardzo ważne podziękowania przeka-
zujemy rodzicom naszych młodych piłkarzy za 
doping i pomoc w organizacji tego wielkiego 
wydarzenia sportowego.

Marcin Okrzejski
fot. z arch. KS ACTIVUM SPORTS

• Uchwała Nr . III.23.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi.

• Uchwała Nr IV.24.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz  
z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki;

• Uchwała Nr IV.25.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicz-
nych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr IV.26.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy stanowiska handlowego Nr 16 na targowisku miejskim;

• Uchwała Nr IV.27.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w przedszkolu  
i szkole albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

• Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wy-
datków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

• Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu po-
trzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki; 

• Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium do-
chodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w formie świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023; 

• Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu 
Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2030 z perspektywą do roku 2090”;

• Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

• Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planów pracy 
Komisji stałych Rady Miasta na 2019 rok;

• Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok;

• Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim;

• Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2026.

• Uchwała Nr V.37.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania skargi do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

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.

Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na sesjach Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
14 i 21 stycznia 2019 roku

 Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miasta pełną dyżury w poniedziałki w godz. 13.00 – 14.00, 
– pozostali Radni Miasta w środy w godz. 15.00 – 17.00, 

pokój nr 116, I piętro, tel. 25 759 53 39.
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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

Godziny otwarcia Urzędu Miasta:
- poniedziałek, wtorek i czwartek 
  8.00 - 16.00,
- środa 8.00 - 17.00,
- piątek 8.00 - 15.00.

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

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- poniedziałek, wtorek i czwartek 
  8.00 - 15.00,
- środa 8.00 - 15.30,
- piątek 8.00 - 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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URZĄD MIASTA INFORMUJE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245), § 3 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Ministra Obro-
ny Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r.  
w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i § 3 rozporzą-
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 4 października 2018 r. w sprawie prze-
prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. 
(Dz. U. poz. 1982) ogłasza się, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 
kwietnia 2019 r. przeprowadzona zostanie na 
terenie województwa mazowieckiego kwalifi-
kacja wojskowa.

§ 2.   Do stawienia się do kwalifikacji wojsko-
wej w terminie, o którym mowa w § 1, wzywa 
się:
1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, 
którzy nie posiadają określonej kategorii zdol-
ności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, 
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed za-
kończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdro-
wia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, 
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o 
zmianę kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji 
wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1995-2000, 
posiadające kwalifikacje przydatne do czyn-
nej służby wojskowej lub pobierające naukę  
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 
szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą 
naukę w szkołach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psycho-
logicznych albo będące studentkami lub ab-
solwentkami szkół lub kierunków, o których 
mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wska-
zania grup kobiet poddawanych obowiązkowi 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 
poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgło-
siły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej 
do końca roku kalendarzowego, w którym 
kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają okre-
ślonej kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej.

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

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

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

§ 6. 1. Osoby podlegające kwalifikacji wojsko-
wej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta), powiatową komisją le-
karską oraz wojskowym komendantem uzu-
pełnień, właściwymi ze względu na miejsce 
ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na 
pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące 
stawiają się przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta), powiatową komisją 
lekarską oraz wojskowym komendantem uzu-
pełnień, właściwymi ze względu na miejsce 
tego pobytu.
2. Osoby podlegające stawieniu się do kwa-
lifikacji wojskowej, które w okresie od dnia 
ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej 
rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałe-
go lub pobytu czasowego trwającego ponad 
trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub bur-

mistrza (prezydenta miasta), właściwego ze 
względu na ich nowe miejsce pobytu stałego 
lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 
miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent mia-
sta) wyznacza im miejsce i termin stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej.
3. Osoby podlegające stawieniu się do kwali-
fikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwali-
fikacji wojskowej na danym terenie zamierzają 
zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu 
czasowego trwającego ponad trzy miesiące, 
stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed 
opuszczeniem miejsca dotychczasowego po-
bytu. 
W pozostałych przypadkach właściwość miej-
scową ustala się według przepisów art. 21  
§ 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

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

§ 8. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednic-
twem wojskowego komendanta uzupełnień 
mogą stawić się osoby ubiegające się o zmia-
nę kategorii zdolności do czynnej służby woj-
skowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobie-
ty, do końca roku kalendarzowego, w którym 
kończą 24 lata życia, niezależnie od posiada-
nych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukoń-
czyli co najmniej 18 lat życia.

WOJEWODA MAZOWIECKI

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z  dnia  2  stycznia  2019 r.o  przeprowadzeniu  kwalifikacji  wojskowej  w  2019 r.
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