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Drodzy Czytelnicy,
we wrześniu obchodziliśmy rocznice wyda-
rzeń historycznych związanych z II wojną 
światową. Apel poległych przy kwaterach 
wojskowych, który wybrzmiał dokładnie  
o 4.45 rano, poruszył zgromadzonych mińsz-

czan. Pamięć o poległych i bohaterach zo-
bowiązuje nas do nieustannej dbałości o wol-

ność, bo nie jest nam ona dana raz na zawsze. 
XI Festiwal Himilsbacha i VI Gala Alei Gwiazd Literatury to wydarze-

nia, które na stałe wpisały się w ofertę kulturalną miasta. „Miasto z kultu-
rą” to nie puste słowa, lecz rzeczywistość naszego miasta.  

Dzielimy się z Państwem dobrymi wiadomościami. Miasto otrzymało 
tytuł Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej. To wartość wypracowa-
na na rzecz lokalnej społeczności. Mińsk Mazowiecki został wyróżniony 
w kategorii „Odpowiedzialność”. Czym zasłużyliśmy na werdykt?  Odpo-
wiedzi szukajcie Państwo w numerze.

Obiecujemy informować Państwa o planach związanych z wielkim 
jubileuszem miasta - 600-leciem nadania praw miejskich w 2021 roku. 

Choć to jeszcze odległy czas, przygotowania już trwają. Nieustan-
nie szukamy inspiracji do działań i jesteśmy otwarci na Państwa suge-
stie.  Członkowie Mińskiego Forum Kultury uczestniczyli w Muzeum Polin  
w warsztacie na temat polityki miejskiej i dialogu z mieszkańcami. Efekty 
z pewnością niedługo będzie widać. 

Otwieramy się na Państwa twórczość i działania społeczne. Chcemy 
je prezentować, wspierać i doceniać. Niedawno mieli Państwo okazję 
do spotkania z twórczością utalentowanego, ale skromnego mińsz-
czanina Pawła Wąsowskiego. Wystawa „Jestem po sąsiedzku”, której 
towarzyszył koncert mińskiego „Trumba Jazz”,  otwiera dla nas drzwi do 
pracowni artystów.  

	 Z pozdrowieniami 
Katarzyna Łaziuk

Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
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Szanowni Państwo,

wrzesień zakończyliśmy dobrą 
wiadomością dla mińszczan ma-
łych i dużych – otworzyliśmy Rol-
kowisko! Przy MOSiR na ul. Wyszyń-
skiego powstał ogólnodostępny, 
zadaszony plac do jazdy na rol-
kach wraz z wypożyczalnią rolek. 
Inwestycja możliwa była do zreali-
zowania dzięki Budżetowi Obywa-
telskiemu, którego dwie edycje 
mamy już z sukcesem za sobą,  
a 26 września dokonano oceny 
projektów zgłoszonych na rok 2020. 

Na „Serbinowie” rozebraliśmy 
stare zabudowania komunalne. 
W ich miejscu powstanie park, na 
którego wygląd i funkcjonalność BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

będą mieli Państwo wpływ. Prze-
prowadzimy konsultacje społecz-
ne, by razem zaprojektować wspól-
ną przestrzeń do wypoczynku.

Przed wakacjami doszło do po-
żaru w Miejskiej Szkole Artystycznej. 
Na szczęście nie doszło do dużych 
zniszczeń, a sytuacja została opa-
nowana przy wspólnym zaanga-
żowaniu stron: Miasta, dyrekcji MSA 
i wykonawcy. Kino Muza wznawia 
swoją działalność już 4 paździer-
nika! Oznacza to również powrót 
na scenę sali widowiskowej kon-
certów i spektakli, w których licznie 
bierzecie Państwo udział.

W naszym mieście ruszyła bu-
dowa 138 mieszkań na wynajem 
w ramach rządowego programu 
„Mieszkanie Plus”. Inwestycja zlo-
kalizowana jest przy ul. Klonowej  
w Mińsku Mazowieckim, a wręcze-
nie kluczy lokatorom przewidziano 
na IV kwartał 2021 r.

Do 7 października składać 
można w pok. 4 w Urzędzie Miasta 
zgłoszenia kandydatów w wybo-
rach do Miejskiej Rady Seniorów. 
Zachęcam do udziału w spotkaniu 
wyborczym 17 października w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Rada 
Seniorów jest nieocenionym cia-

Marcin Jakubowski

łem doradczym. To dzięki radnym 
seniorom mamy m.in. bezpłatne 
przejazdy komunikacją miejską 
dla wszystkich osób w wieku pow. 
65 lat bez względu na to, czy są 
mińszczanami, czy mieszkają w in-
nym mieście.

Październik to również wybory 
do Parlamentu. 13 października 
wybierzemy posłów i senatorów, 
którzy reprezentować będą nasze 
sprawy lokalne oraz stanowić pra-
wo. Nasza wiara w wartości de-
mokratyczne kieruje nas ku myśli, 
że aktywny udział w czynnościach 
wyborczych jest naszym obywa-
telskim obowiązkiem. Dlatego 
zachęcam mińszczan do podję-
cia decyzji o współdecydowaniu  
o losie kraju i naszego regionu – do 
wzięcia udziału w głosowaniu. Każ-
dy głos jest ważny, każdy buduje 
obywatelską świadomość wpływu 
na to, w jakim państwie się żyje.
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fot. Rafał Szczepankow
ski

fot. Leszek Siporski
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6, 
Szkoły Podstawowej nr 3, Szkół Sale-
zjańskich oraz Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 wzięli udział w niecodziennej 
lekcji historii.

Lekcja historii w Muzeum Ziemi Mińskiej

Dzięki wsparciu unijnemu 1000 uczniów 
z 6 szkół podstawowych z Mińska Ma-
zowieckiego zyska lepsze możliwości 
rozwoju i kształcenia. Poza tym mia-
sto zainwestuje fundusze europejskie  
w zakup i montaż 69 kotłów w budynkach   
jednorodzinnych i wielorodzinnych. 

Decyzją  zarządu  województwa ma-
zowieckiego projekty te otrzymają łącznie 
4,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO 
WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie 
podpisali przedstawiciele zarządu woje-
wództwa mazowieckiego – Elżbieta Lanc 
i Janina Ewa Orzełowska oraz burmistrz 
Mińska Mazowieckiego – Marcin Tomasz 
Jakubowski. 

W mińskich szkołach podstawowych: 
SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP  
nr 6 i  ZSP nr 1 przez dwa lata realizowa-
ny będzie kompleksowy projekt wspar-
ciaedukacyjnego dla 1000 uczniów. Będą 
oni mogli skorzystać z dodatkowych za-
jęć dydaktyczno-wyrównawczych i roz-
wijających. Poza tym do szkolnych pra-
cowni zakupione zostanie doposażenie 
oraz  pomoce  naukowe. W  placówkach  
powstaną zaplecza do  nauczania  meto-
dą eksperymentu, a  dzięki  doposażeniu  
pracowni  informatycznych zwiększy się 

4,5 mln zł z Unii Europejskiej na edukację i ekologię 

wykorzystanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. W  ramach projektu  
dla 157 nauczycieli  zaplanowane  zostały 
szkolenia m.in.: z posługiwania się  tech-
nikami komputerowymi, wykorzystania 
metod eksperymentu w nauczaniu przed-
miotów ścisłych, metod zapamiętywania, 
koncentracji i efektywnego uczenia się.

Miasto  zainwestuje  fundusze  unij-
ne  w  wymianę  starych  nieefektywnych  
pieców na nowe ekologiczne kotły. Łącz-

nie  zamontowanych  będzie  69  pieców,  
z  czego  68  na  gaz  i 1  na biomasę. 
Będą one  instalowane w budynkach jed-
norodzinnych oraz w lokalach budynków 
wielorodzinnych. Takie zmiany pozwolą 
zmniejszyć zapotrzebowanie na energię 
i zredukować emisję zanieczyszczeń tra-
fiających do powietrza.

Oprac na podst. mat. 
 Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych

 17 września zgromadzili się licznie wraz 
z nauczycielami i wychowawcami na 
dziedzińcu Muzeum 7. Pułku Ułanów Lu-
belskich przy ul. Sosnkowskiego 4. Oka-
zją do spotkania dzieci i młodzieży było 
zaproszenie wystosowane przez burmi-
strza Miasta i dyrektora MZM na lekcję 
historii i odsłonięcie tablicy z okazji 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Tablica upamiętnia bohaterstwo żoł-
nierzy, partyzantów i ludności cywilnej 
walczących z hitlerowskimi i sowieckimi 
okupantami.

Osiemdziesiąt lat temu wybuchł je-
den z największych konfliktów zbrojnych 
w historii ludzkości - II wojna światowa, 

która pochłonęła kilkadziesiąt milionów 
ludzkich istnień. Pamięć poległych żoł-
nierzy i cywili jest czczona corocznie 
przez nasze miasto zarówno na cmenta-
rzu mińskim, jak też w innych miejscach 
związanych z niepodległościowymi zry-
wami naszych mieszkańców. Dziś chy-
limy czoło przed uczestnikami tamtych 
wydarzeń, starając się w godny sposób 
upamiętnić ich męstwo i poświęcenie. 
Wyrazem tego jest uroczystość odsło-
nięcia tablicy przez burmistrza miasta 
Mińsk Mazowiecki. Dziękujemy w ten 
sposób wszystkim żołnierzom, party-
zantom i ludności cywilnej walczącym  
o niepodległą Polskę, którym zawdzię-
czamy przetrwanie naszej tożsamości 
narodowej. Niecodzienna lekcja była 
również dla uczniów okazją do posze-
rzenia wiedzy na temat wydarzeń hi-
storycznych związanych z Mińskiem 
Mazowieckim. Jest to cenna inicjaty-
wa sprzyjająca budowaniu więzi dzieci  
i młodzieży z „małą ojczyzną”, a także 
okazja do oddania hołdu wszystkim po-
ległym za wolność Ojczyzny. 
    

Oprac. na podst. inf. Renaty Engelbrecht
fot. z arch. UM MM

Eugeniusz Kulesza 
– harcerz Szarych Szeregów z ziemi mińskiej

Kontynuując cykl, przedstawiamy syl-
wetkę kolejnego kombatanta związanego  
z Mińskiem Mazowieckim.

Eugeniusz Kulesza urodził się 21 XI 
1930 r. Był harcerzem Szarych Szeregów 
i partyzantem Armii Krajowej. Aktywnie 
wspiera i inicjuje wiele działań, które utrwa-
lają pamięć o lokalnych bohaterach II woj-
ny światowej. Przez wiele lat pełnił funkcje 
związane z działalnością organizacji zajmu-
jących się statutowo wspieraniem koma-
batntów i ich rodzin. Obecnie jest Prezesem 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych Koło Miejsko-Gminne 
w Kałuszynie oraz członkiem Powiatowej 
Rady ds. Kombatantów przy Staroście Miń-
skim. Eugeniusz Kulesza za swoje zasługi 
dla Ojczyzny w działaniach o wymiarze spo-
łecznym oraz za zaangażowanie w podtrzy-
mywanie ducha patriotyzmu w młodszych 
pokoleniach wielokrotnie był uhonorowy-
wany wysokimi odznaczeniami.

red., fot. z arch. rodzinnego
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Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to 
wartość wypracowana na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Mińsk Mazowiecki aplikował w ka-
tegorii Odpowiedzialność i został wyróżniony!  
13 września na Gali w Warszawie w imieniu 
władz miasta nagrodę odebrała Hanna Kiraga.

fot. z arch. UMMM

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Kwiaty to tytuł sesji fotograficznej wykonanej 
w ramach projektu Kultura włączania. Przed 
obiektywem Karoliny Burczyk stanęli mińsz-
czanie z niepełnosprawnościami. 

Efekty współpracy obej-
rzeć można na wystawie 
eksponowanej przy Przed-
szkolu Miejskim nr 5. Co 
1,5 miesiąca zdjęcia będą 
zmieniać swoją lokalizację 
w przestrzeni miejskiej. Po 
PM nr 5 znajdą się przy 
SP nr 1, SP nr 3 i PM nr 4. 
Kolejny reportaż fotogra-
ficzny, tym razem z meczu 
rugby, już wkrótce.

red., fot. Karolina Burczyk

Kolejna wystawa w ramach projektu

12 września uczniowie mińskich szkół 
podstawowych zostali zaproszeni do hali 
widowiskowo-sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku 
Mazowieckim na kolejne wydarzenie re-
alizowane w ramach 7. edycji projektu 
„Kultura Włączania” w naszym mieście. 
Tym razem można było obejrzeć mecz 
pokazowy Warszawskiej Drużyny Rugby 
na Wózkach 4 KINGS. Organizatorami 
imprezy był Urząd Miasta w Mińsku Ma-
zowieckim oraz 3 szkoły: Szkoła Podsta-
wowa w Hucie Mińskiej, Szkoły Salezjań-
skie oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Jana Pawła II.

Zanim na boisku pojawili się zawodni-
cy drużyny 4 KINGS, widzowie mogli obej-
rzeć mecz pokazowy rozegrany między 
przedstawicielami Rugby TAG SP Huta 
Mińska, a zawodnikami z klasy 5 ze Szkół 
Salezjańskich. Podczas trwania meczu za-
sady gry w rugby objaśniał pan Piotr Mat-
zanke – prezes Rugby Club Mazovia Mińsk 
Mazowiecki. Następnie na boisku pojawili 
się wszyscy goście i zawodnicy drużyny 
4 KINGS, których witał dyrektor placówki 
– pan Grzegorz Wyszogrodzki. W imieniu 
pana burmistrza Marcina Jakubowskiego 
głos zabrała kierowniczka Wydziału Oświa-
ty - pani Bożena Macheta, która przywitała 
wszystkich zgromadzonych. O swojej pasji 
związanej z rugby krótko opowiedział rów-
nież wiceprezes Polskiego Związku Rugby 
– pan Andrzej Kuć. Mazowiecki Instytut 
Kultury będący koordynatorem projektu 
„Kultura Włączania” był reprezentowany 
przez kierownika Działu Edukacji – pana 
Norberta Późniewskiego. Byli z nami także 
– pan Maciej Augustyniak (prezes fundacji 
„Polska bez barier”), pan Dominik Wietrak 
(prezes Warszawskiego Stowarzyszenia 
Rugby na Wózkach), pan Bartosz Ziel-
ski (trener drużyny 4 KINGS), pan Robert 
Smuga (dyrektor MOSiR-u), pani Jolanta 
Damasiewicz (sekretarz gminy Mińsk Ma-

zowiecki) oraz pani Hanna Kiraga (inspek-
tor ds. promocji w mieście). 

Po oficjalnej części na boisko wjechali 
sportowcy na wózkach, którzy zagrali po-
kazowy mecz rugby na wózkach. Podczas 
oglądania rywalizacji wszyscy słuchali 
rozmowy prowadzonej przez pana Piotra 
Matzanke z kapitanem drużyny 4 KINGS. 
Młodzież dowiedziała się, że rugby to bar-
dzo widowiskowa gra, w której udział biorą 
dwie drużyny liczące po czterech zawodni-
ków. Mecz podzielony jest na 4 kwarty po 
8 minut czystej gry, przy czym zawodnicy 
mają po 10 sekund na wybicie piłki zza li-
nii, 10 sekund na wykonanie kozła lub po-
dania, 40 sekund na rozegranie całej akcji  
i 12 sekund na przejście w pole ataku, czyli 
przekroczenie połowy. Warto też wiedzieć, 
że zawodnik atakujący może przebywać 
tylko 10 sekund w strefie obronnej prze-
ciwnika. Zawodnicy grają na specjalnych 
wózkach przeznaczonych do tej dyscypli-
ny sportu i do niej dostosowanych. Są one 
bardziej obudowane i szersze niż zwykłe 
wózki, mają też inaczej zamocowane koła, 
dzięki czemu wózki są bardziej stabilne  
i zwrotne. Wózki różnią się między sobą 

– jedne są ofensywne, a drugie defensyw-
ne. Podczas gry w rugby na wózkach do-
zwolone jest uderzanie wózkiem w wózek, 
ale zabrania się kontaktu cielesnego mię-
dzy zawodnikami. Za złamanie tej zasady 
grozi kara wykluczenia z gry na 1 minutę. Po 
meczu pokazowym rozegranym przez pro-
fesjonalistów na boisko zostali zaproszeni 
zawodnicy II ligowej „Mazovii” oraz przed-
stawiciele uczniów i w takich mieszanych 
składach rozgrywali kolejne kwarty meczu. 
Zarówno dla dorosłych, jak i dla uczniów 
gra na wózku była dużym wyzwaniem  
i ogromnym wysiłkiem fizycznym (zwłasz-
cza dla rąk i dla dłoni, na które zakłada się 
specjalne rękawice).

W drugiej części spotkania pan Piotr 
Matzanke rozmawiał z zawodnikami  
4 KINGS o ich niepełnosprawności i o pa-
sji związanej z rugby. Okazało się, że dla 
każdego z nich sport stał się sposobem 
na życie, pozwolił poradzić sobie z ogra-
niczeniami dnia codziennego, dał motywa-
cję do życia i normalnego funkcjonowania.  
W przypadku zawodników 4 KINGS niepeł-
nosprawność została przekuta w sukces, 
ale jednocześnie każdy z nich zaznaczał, 
jak ważne jest podejmowanie rozsądnych 
decyzji w ryzykownych sytuacjach. Świa-
dectwo zawodników i ich osobiste historie, 
które doprowadziły do konieczności poru-
szania się na wózku inwalidzkim, są najlep-
szym sposobem dotarcia z przestrogami 
do młodych ludzi. 

Spotkanie zakończyło się wspólnymi 
zdjęciami oraz podsumowaniem przez 
pana Norberta Późniewskiego z Mazo-
wieckiego Instytutu Kultury dotychczaso-
wych działań zrealizowanych w ramach  
7. edycji projektu „Kultura Włączania”  
i jednocześnie zapowiedzią wydarzeń,  
które będą pojawiały się w mieście jeszcze 
do grudnia. 

Agnieszka Kożuchowska – nauczycielka w SP3

Rugby dla każdego!
AKTUALNOŚCI
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Przy ul. Klonowej rusza budowa  Mieszkań Plus

AKTUALNOŚCI

W poniedziałek, 30 września, bur-
mistrz Marcin Jakubowski uczestni-
czył w oficjalnym rozpoczęciu budowy 
138 mieszkań z rządowego programu 
„Mieszkanie Plus”. Inwestycja zlokali-
zowana jest przy ul. Klonowej w Miń-
sku Mazowieckim, a wręczenie kluczy 
lokatorom przewidziano na IV kwartał 
2021 r.
 – Cieszę się, że program „Mieszkanie 
Plus” trafił do Mińska Mazowieckiego. 
Jest to uzupełnienie polityki mieszkanio-
wej realizowanej przez miasto dla mniej 
zamożnych rodzin. – powiedział Marcin 
Jakubowski – Przed nami jeszcze wy-
zwanie określenia dobrych dopłat do 
czynszu, dzięki którym wynajem tych 
mieszkań stanie się atrakcyjny dla więk-
szej liczby rodzin. 

na podst. mat. PFR Nieruchomości S.A, fot. z arch. UM 

   AKTUALNOŚCI

Świetlica i plac zabaw już otwarte! 
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 
była okazją do oficjalnego otwarcia 
dwóch miejsc, niezwykle ważnych  
w szkolnym życiu najmłodszych 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3  
– ŚWIETLICY i PLACU ZABAW. 

W miejscu dawnej sali gimnastycz-
nej powstała piękna, przestronna (ponad 
160 metrów kwadratowych) świetlica 
przedzielona dźwiękoszczelnymi drzwia-
mi na dwie części – ruchową i eduka-
cyjną. Uczniowie mogą korzystać także  
z bezpośredniego wyjścia na szkolne pa-
tio. Drugie nowe miejsce to plac zabaw 
usytuowany za szkołą. Został on wybu-
dowany dzięki funduszom ze zwycię-
skiego projektu budżetu obywatelskiego 
oraz dofinansowaniu z budżetu miasta 
(całkowity koszt ok. 450 tys. zł, pozyska-
ne z budżetu obywatelskiego – 150 tys. 
zł). Oficjalnego otwarcia świetlicy i placu 
zabaw dokonali: burmistrz miasta pan 
Marcin Jakubowski, przewodniczący 
Rady Miasta pan Dariusz Kulma, dyrek-
tor szkoły pan Grzegorz Wyszogrodzki, 
wiceprzewodnicząca Rady Rodziców 
pani Monika Lubańska oraz przedstawi-
ciele dzieci. Bardzo cieszymy się z no-
wych miejsc rekreacji i nauki dla dzieci. 
Uczniowie SP 3 będą mogli korzystać  
z pięknej świetlicy i  placu zabaw!

Wszystkim uczniom i uczenni-
com życzymy dobrego roku szkolnego 
2019/2020!

red., fot. z arch. UM MM
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AKTUALNOŚCI

Letni Festiwal Orkiestr Dętych

Pomiędzy koncertami orkiestr zapre-
zentowała musztrę paradną Kompania 
Reprezentacyjna Straży Miejskiej w War-
szawie pod dowództwem starszego in-
spektora Pawła Osiadacza. 
     Festiwal zakończyło wspólne wykona-
nie utworów: Et Maintenant, Take The  
A Train oraz Szlakiem Brdy przez wszyst-
kie orkiestry – około 180 muzyków.  
Imprezę poprowadził Tomasz Szuran, 
zaś opiekę artystyczną sprawował Mar-
cin Ślązak.
     Wręczono również okolicznościowe 
upominki dla dyrygentów poszczegól-
nych zespołów, przygotowane przez 
przedstawicieli organizatorów oraz me-
cenasów festiwalu. 
     Organizatorem Festiwalu było Mińskie 
Towarzystwo Muzyczne we współpracy 
z Miejskim Domem Kultury, ze środków 
budżetu Powiatu Mińskiego, Miasta 
Mińsk Mazowiecki oraz Gminy Mińsk 

XI Letni Festiwal Orkiestr Dętych odbył 
się 25 sierpnia. Od godz. 16.30 trwały 
przemarsze paradne ulicami miasta 
– Topolową, Chełmońskiego, Tuwi-
ma, Piłsudskiego, Bulwarną. Od godz. 
17.00 na dziedzińcu Miejskiego Domu 
Kultury wystąpiły z koncertami:

Radzymińska Orkiestra Dęta – dyry-
gował kapelmistrz Zbigniew Kuś; Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół 
Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna Koź-
la – dyrygował kapelmistrz Krzysztof 
Ligenza (zespół zaprezentował również 
musztrę paradną i marynarskie stroje); 
Orkiestra Reprezentacyjna Straży Gra-
nicznej z Nowego Sącza – dyrygował ka-
pelmistrz ppłk SG Leszek Mieczkowski 
(orkiestra zaprezentowała także musztrę 
paradną oraz stroje; Orkiestra Dęta Mia-
sta Mińsk Mazowiecki – dyrygował ka-
pelmistrz Marcin Ślązak.

Mazowiecki. Patronaty nad wydarze-
niem sprawowali: Starosta Miński Antoni 
Jan Tarczyński, Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski oraz 
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni 
Janusz Piechoski.

Tekst: MTM
Zdjęcia: Wiesław Ślązak

XI
   AKTUALNOŚCI

Najazd na Mińsk czyli...
IX zlot pojazdów zabytkowych „WARKOT 2019”
Ponad 250 zabytkowych aut i ponad 150 
zabytkowych motocykli! Te czterysta le-
ciwych pojazdów, skupionych w jednym 
miejscu to efekt pracy Klubu Dawnych 
Motocykli „Magnet” i organizowanego 
po raz 9 zlotu „Warkot”. Cyfry imponu-
jące, a to nie wszystko, bowiem nie za-
kładając aż takiej frekwencji zwyczajnie 
zabrakło materiałów dla uczestników  
w biurze zlotu. Liczba ta skutkowała 
również niemożliwością przeprowadze-
nia konkurencji sprawnościowej dla aut.  
Po prostu zabrakło miejsca! 

Ten ogromny najazd zabytków mo-
toryzacyjnych miał miejsce w ostatnią 
niedzielę, 15 września w Mińsku Mazo-
wieckim. Tu w zakorkowanym do granic 
możliwości centrum, przeprowadzo-
no tradycyjnie, choć z trudem konkurs 
„wolnej jazdy” dla motocyklistów. Uho-

norowano część uczestników zlotu, po 
czym ogromny sznur pojazdów udał się 
na wspólną przejażdżkę do sąsiedniego 
miasta Kałuszyn. Tam jury wytypowało 
kolejne, szczególnie warte wyróżnienia 
pojazdy. Po wspólnie spędzonej po-
godnej, motoryzacyjnej retro niedzieli, 
uczestnicy powoli opuszczali miejsce 
zlotu. Wszyscy z zapewnieniami przy-
szłorocznego stawiennictwa na kolejnej 
edycji. Na terenie imprezy pozostawia-
jąc organizatorów z niemałym bólem 
głowy, bowiem już rozpoczęła się „burza 
mózgów”, jak logistycznie rozplanować 
„Warkot 2020”, skoro frekwencja z roku 
na rok wzrasta. To oczywiście cieszy, bo 
świadczy o poziomie imprezy i o tym, że 
coraz więcej zabytków powraca na szo-
sy. Na pewno damy radę!

Nie można nie wspomnieć, że po 
raz kolejny zlotowi towarzyszą bardzo 
szczytne przedsięwzięcia. Ogólnopol-
ska akcja Motoserce, podczas której 
zebrano 18,900 litrów krwi dla Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w War-
szawie. Także baza  potencjalnych daw-
ców szpiku DKMS powiększyła się o 42 
chętne pomóc osoby. Z całego serca 
wszystkim dziękujemy.

                               Daniel Gągol, fot. z arch. KDM MAGNET

A oto lista wyróżnionych podczas IX zlotu 
„Warkot 2019” : 

Konkurs elegancji:
1. Mirosław Oklesiński – Jaguar XK 140
2. Paweł Młynarski – Żuk A18H
3. Mateusz Muszyński

Najlepiej „Warkoczące” auto – Cadillac 
Deauville Roberta Roguskiego
Najlepiej „Warkoczący” motocykl – Royal 
Enfield Dominika Malesy
Najstarszy motocykl – DKW z 1936 roku 
Mieczysława Rykiela
Najstarsze auto – Citroen AC4 z 1929 
roku Janusza Borkowskiego
Najładniejszy polski motocykl – WSK 125 
Mariusza Jóźwiaka
Najciekawszy pojazd ciężarowy – Star 
200 Adama Jałochy
Najciekawszy pojazd zlotu – Skoda 1203 
Kamila Gąsiorka
Zwycięzca konkursu „wolnej jazdy” mo-
tocyklem – Jakub Wojda, motocyklem 
WSK 125
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   AKTUALNOŚCI

W dniach 25 – 31 sierpnia grupa  
8 uczniów z Mińska Mazowieckiego:  
4 dziewczynki ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 oraz 4 chłopców ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 wraz z opiekunami 
Beatą Szymkowiak i Grzegorzem Cy-
ranem, uczestniczyła w Międzynarodo-
wym Obozie Sportowym w Czechach  
w partnerskim mieście Krnov. 

Reprezentacje z Francji (Saint-Egre-
ve), Litwy - (Telsze) i z Czech codziennie 
uczestniczyły w zajęciach sportowo-re-
kreacyjnych i turystycznych. Do połu-
dnia i popołudniu zajęcia odbywały się 
na wielofunkcyjnej sali gimnastycznej 
i przyległym szkolnym boisku sporto-
wym. Oprócz doskonalenia umiejętno-

Międzynarodowy Obóz Sportowy w Czechach

ści fizycznych, młodzież utrwalała język 
angielski, którym porozumiewała się  
w trakcie zajęć oraz w czasie wolnym.

    Każdego dnia młodzież wraz  
z opiekunami prezentowała swoje mia-
sto oraz gry i zabawy charakterystyczne 
dla swojej szkoły i miejscowości. Litwini 
zapoznali uczestników z grą w szachy 
oraz z ćwiczeniami na ketballach, Fran-
cuzi zaprezentowali grę w petanque - gra 
w bule. Grupa czeska zachwyciła nas 
grą w unihokeja, zaś polska młodzież 
zaimponowała wszystkim siatkarskimi 

umiejętnościami. Na obozie dużą popu-
larnością cieszyły się zajęcia na ścianie 
wspinaczkowej, gra w piłkę ręczną, piłkę 
nożną, piłkę siatkową  i unihokej. Naszą 
uwagę zwróciła czeska gra terenowa 
discgolf. Wieczorem młodzież uczest-
niczyła w zabawach integracyjnych,  
w miejskiej grze terenowej mającej na 
celu zapoznanie się z zabytkami mia-
sta. Czas na obozie był doskonale zor-
ganizowany, a mińska młodzież zyskała  
nowych przyjaciół.

oprac. na podst. mat. opiekunów wyjazdu, 
fot. z arch. szkół miejskich

AKTUALNOŚCI

La Flaca z Włoch wróciła z Grand Prix
Dzielimy się z mieszkańcami wspaniałą wiado-
mością! We wrześniu grupa La Flaca ze Stu-
dia Tańca La Flaca wyjechała do południowych 
Włoch, gdzie wzięła udział w Międzynarodo-
wym Festiwalu - Concorzo Internazionale Mu-
sica & Ballo CALABRIA E IL MONDO (12.09), 
a także w Gran Gala di Danza Classica e Con-
temporanea (14.09). 

Tancerze z Mińska Mazowieckiego zdobyli 
nagrodę GRAND PRIX w kategorii taniec! Mie-
li zaszczyt występować nie tylko z uczestnikami  
z całych Włoch, ale także innych państw z Euro-
py. Dodatkowo otrzymali nagrodę publiczności,  
a drugie miejsce zdobył Kacper Sarna w kat. solo. 
Trenerem grupy jest Jakub Chocholski, a chore-
ografia przygotowana została przez Aleksandrę 
Borkowską. Gratulujemy tancerzom i życzymy 
dalszych sukcesów!

Jakub Chocholski, fot. z arch. grupy
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   AKTUALNOŚCI

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

W związku z obchodami 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej odbyło 
się w naszym mieście wiele wydarzeń.  
17 i 27 września miały miejsce  uroczy-
stości upamiętniające walkę Polaków  
z dwoma totalitaryzmami. Towarzyszy-
ły im msze święte w intencji poległych, 
inscenizacja historyczna „17 września” 
oraz oficjalne ceremonie. Szczególne-
go charakteru nadały uroczystościom 
patronaty, m.in. Prezydenta RP oraz 
Marszałka i Wicemarszałka Senatu.  
Zapraszamy do zapoznania się z rela-
cją fotograficzną.

red., fot. z arch. UM MM

KULTURAOŚWIATA

5 nauczycieli odebrało akty nadania 
stopnia awansu zawodowego na na-
uczyciela mianowanego. Uroczystość 
odbyła się 27 sierpnia w siedzibie 
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Warunkiem nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego nauczycielowi kon-
traktowemu jest spełnienie wymagań 
kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakoń-
czonego co najmniej dobrą oceną pracy 
i zdanie egzaminu przed komisją egza-
minacyjną.

Akty nadania nauczyciele otrzymali  
z rąk pana Marcina Jakubowskiego 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Przy nadawaniu stopnia nauczyciele 
składali ślubowanie, potwierdzając je 
podpisem, według następującej roty: 
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność 
nauczyciela wychowawcy i opieku-
na młodzieży, dążyć do pełni rozwoju 
osobowości ucznia i własnej, kształ-
cić i wychowywać młode pokolenie  
w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji 
narodowych, poszanowania Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopo-
móż Bóg”.

Nowi nauczyciele mianowani

W tym roku awans zawodowy na na-
uczyciela mianowanego otrzymało ogó-
łem 5 nauczycieli z mińskich placówek: 
Katarzyna Kośmicka z PM nr 4; Katarzy-
na Janiec z PM nr 6; Agnieszka Nowo-

sielska z SP nr 4; Lucyna Smużyńska  
i Agnieszka Nowak z SP nr 3.

red., fot. z arch. UM MM

Drugiego września rozpoczęliśmy ko-
lejny rok szkolny. Pierwszym punk-
tem uroczystości była msza święta 
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
w Mińsku Mazowieckiem. Następnie 
pani dyrektor Anna Zalewska powitała 
uczniów, rodziców i nauczycieli w no-
wym roku szkolnym.

       Obok radosnej atmosfery ponownego 
spotkania wspomniała również poległych 
w czasie II wojny światowej, tragiczny 
czas sprzed 80 lat. Wszyscy minutą ciszy 
oddali hołd bohaterom. Pani dyrektor po-
informowała także, że zarówno ona, jak 
i nauczyciele będą dążyć do tego, aby 
„Szóstka” była efektywna w nauczaniu 
i wychowaniu, aby panowała przyjazna 
atmosfera, żeby dzieci przychodziły do 
szkoły z radością, osiągały sukcesy i re-
alizowały swoje marzenia.
       W tym wyjątkowym dniu największe 
emocje na pewno przeżywali czwarto-
klasiści, gdyż spotkanie z nowymi na-
uczycielami budzi zrozumiały niepokój.                                                                                                                       
Trzymamy kciuki!
       Spotkanie także miało niezwykle 
podniosły charakter z powodu Ślubo-
wania klas pierwszych. „Pasuję Cię na 
ucznia…” – mówiła p. dyrektor, dotyka-
jąc okazałym ołówkiem – jak czarodziej-

ską różdżką ramion najmłodszych dzieci, 
przyjmując je do społeczności szkolnej. 
Następnie wykonano pamiątkowe zdję-
cia i dzieci z wychowawczyniami oraz 
rodzicami udały się do klas.

Wszystkim życzymy udanego roku szkol-
nego, a rodzicom gratulujemy wspania-
łych pociech!

Kl. IA – wychowawca Grażyna Suchodolska 
Kl. IB – wychowawca Beata Kupiec
Kl. IC – wychowawca Dorota Perl 

SP nr 6, fot. z arch szkoły

Witaliśmy nowy rok szkolny 
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     OŚWIATA

Mobilna pracownia komputerowa to na-
groda w konkursie „#OSEWyzwanie”, 
jaką zdobyła Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

Udział w konkursie mogły wziąć szko-
ły z miejscowości do 50 tysięcy miesz-
kańców, które zgłosiły się do Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej i programu 
mLegitymacja szkolna prowadzonych 
przez Państwowy Instytut Badawczy 
NASK pod auspicjami Ministerstwa Cy-
fryzacji. Dodatkowe punkty szkoła otrzy-
mywała za przesłanie pracy na konkurs 
plastyczny „Smart szkoła” oraz zgłosze-
nie placówki do programów OSE Hero 
i CodeWeek. Do udziału w konkursie 
zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, naj-
więcej z województwa mazowieckiego  
i lubelskiego. Komisja konkursowa zde-
cydowała o przyznaniu 764 nagród,  
w tym 125 dla szkół z naszego wojewódz-
twa. 

20 września dyrektor Grzegorz Wyszo-
grodzki odebrał potwierdzenie przyznania 
nagrody podczas konferencji „OSEregio 
-  o Internecie dla szkół i nowoczesnych 
technologiach w edukacji” w Ostrołęce. 

– Ten rok szkolny rozpoczął się dla 
Szkoły Podstawowej nr 3 wyjątkowo szczę-
śliwie. Na początku września oddaliśmy 
do użytku nowoczesną i piękną świetlicę 
szkolną oraz nowiutki plac zabaw, a teraz 
kolejna radosna wiadomość. Cieszę się, 
że moi uczniowie i nauczyciele będą mogli 
korzystać z nowoczesnych technologii na 
lekcjach – ocenia dyrektor Wyszogrodzki.

Nagrodą przyznaną szkole przy Bu-
dowlanej jest pracownia mobilna skła-
dająca się z 16 laptopów w przenośnej 
szafie z punktem dostępowym do Inter-
netu. Nagroda ma służyć podnoszeniu 
poziomu kompetencji cyfrowych uczniów 
i nauczycieli, a także wspomagać proces 
kształcenia. Pracownia ma trafić do „pa-
pieskiej trójki” w tym roku szkolnym.

Współautorką tego sukcesu jest 
uczennica kl. 8d – Amelia Borysiuk, autor-
ka pracy plastycznej na konkurs „Smart 
szkoła”. Ósmoklasistka narysowała szko-
łę przyszłości, w której korzysta się z no-
woczesnych technologii, smartphonów, 
laptopów czy wirtualnej rzeczywistości 
3D. 

Mobilna pracownia dla TRÓJKI

Przyłączenie szkoły do sieci OSE nie-
sie także inne korzyści, poza wygraną 
pracownią mobilną w konkursie. Szko-
ła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II 
uzyska bezpłatny dostęp do szybkiego  
i bezpiecznego Internetu. Łącze OSE 
gwarantuje przepustowość 100 Mb/s. 
Jest to Internet symetryczny, czyli z rów-
nie wysoką prędkością można pobierać  
i wysyłać dane. Dodatkowo, podłącza-
jąc szkołę do sieci OSE, zyskuje się do-
stęp do profesjonalnych usług bezpie-
czeństwa, które chronią przed wirusami, 
atakami hakerskimi, złośliwym oprogra-
mowaniem czy treściami potencjalnie 
niebezpiecznymi.

W powiecie mińskim oprócz „papie-
skiej trójki” mobilną pracownię w kon-
kursie OSE zdobył również miński „Eko-
nom”.

Izabela Saganowska
Na zdjęciu – dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki  

i uczennica z kl. 8d – Amelia Borysiuk 

Akcja społeczna Narodowe Czytanie pro-
paguje znajomość literatury ojczystej. 
Już od ośmiu lat w pierwszej dekadzie 
września odczytywane są publicznie 
fragmenty znanych dzieł polskich twór-
ców. Przedsięwzięcie to zostało zainicjo-
wane przez prezydenta RP w roku 2012. 
Do tegorocznej edycji Narodowego Czy-
tania, które odbyło się 7 września 2019 
roku,  para prezydencka  wybrała  osiem 
nowel, których motywem przewodnim 
jest polskość.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sien-
kiewicza w Mińsku Mazowieckim aktywnie 
włączyła się do akcji Narodowego Czytania. 
7 września 2019 r. uczniowie klas ósmych 
zgromadzili się w gmachu Biblioteki Peda-
gogicznej w Mińsku Mazowieckim, gdzie 
czytali fragmenty nowel należące do kano-
nu naszej literatury. Te miniaturowe dzieła 
zawierają bogactwo treści i oddziałują na 
uczucia czytelnika, ukazują stany psy-
chiczne bohaterów, wywołują wzruszenia, 
uwrażliwiają na świat. Trafnie zdefiniowała 
nowelę Eliza Orzeszkowa: „Powieść jest 

słońcem, nowela błyskawicą”. Czytelnicy 
w sposób dojrzały reagowali na zawartą  
w treści nowel problematykę oraz analizo-
wali problemy psychologiczne i egzysten-
cjalne bohaterów. Uczestnicy akcji Naro-
dowego Czytania  przeżyli niezapomniane 
chwile, odkrywając piękno i aktualność 
„Nowel polskich”.  

Narodowe Czytanie w SP 6

KULTURAOŚWIATA

4 września gościliśmy już po raz szósty 
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa 
Wybickiego prof. Mariusza Jędrzejko, 
pedagoga społecznego i socjologa, 
specjalistę w dziedzinie profilaktyki uza-
leżnień, który przeprowadził kolejną, 
niezwykle interesującą prelekcję dla ro-
dziców na temat „Technologie cyfrowe, 
a rozwój edukacyjny dziecka. Co robić, 
kiedy dziecko się buntuje?”. 

Profesor przekazał rodzicom bardzo cen-
ne wskazówki, niezbędne w konsekwent-
nym i rozsądnym wychowaniu dzieci. 
Uzmysłowił wszystkim, że cała filozo-
fia tkwi w tym, aby przekaz mamy i taty  
w stosunku do własnej pociechy był jed-
nakowy, aby nie mówić dziecku „nie”,  
a wyjaśniać,  dlaczego „nie”, aby być 
cierpliwym, nie krzyczeć, nie wzbudzać 
poczucia winy, a cierpliwie tłumaczyć. 
Zaznaczył wyraźnie granice wiekowe,  
a dla nich przedział czasowy na korzy-
stanie z nośników medialnych. Zaak-
centował też kwestię odpowiedniego 
odżywiania z eliminacją szkodliwych dla 
organizmu substancji. 

Technologie cyfrowe, a rozwój 
edukacyjny dziecka

Sugestywne poglądy Elizy Orzeszko-
wej, zawarte w utworze pt. „Dobra pani”,  
na temat konsekwencji niewłaściwego wy-
chowania oraz faktu, że wyrwanie kogoś  
z rodzimego środowiska zabija tożsamość 
tej osoby, zaprezentowała Alicja Kluska. 
Magdalena Witkowska, czytając fragmen-
ty noweli „Sachem” Henryka Sienkiewicza, 
słowami autora wystąpiła przeciwko wszel-
kiej przemocy i w obronie takich wartości 
jak: wolność, godność i uczciwość. Smut-
ny obraz chłopskiej rodziny, zmagającej się  
z wyniszczającą pracą w polu z noweli 
„Orka” Władysława Reymonta, zaprezen-
towała Natasza Żukowska. Podczas Na-
rodowego czytania nie mogło zabraknąć 
tematyki niepodległościowej. Wiktoria Woź-
niak ukazała końcowy fragment Powstania 
Styczniowego i przedstawiła losy jednego z 
jego uczestników z noweli Stefana Żerom-
skiego „Rozdziobią nas kruki, wrony”…. 

Maciej Grzybowski, słowami Bolesła-
wa Prusa z noweli Katarynka, przemówił  
w imieniu skrzywdzonego przez los dziecka, 

dla którego choroba jest przyczyną smutku 
i nieszczęścia. Problematykę bezgranicznej  
miłość matki do syna i syna do matki oraz 
bezinteresowność tego uczucia poruszaną 
w noweli M. Konopnickiej pt. „Dym”, gdzie 
tytułowy dym jest nie tylko symbolem mi-
łości i przemijania, ale również  połączenia, 
przedstawiła Gabriela Janiszek. Bożena 
Swatko, pod kierunkiem której uczniowie 
wybrali najpiękniejsze i najbardziej wzrusza-
jące fragmenty nowel oraz przygotowali się 
do udziału w Narodowym Czytaniu, zapre-
zentowała fragmenty utworu Bruno Schulza 
ze zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą”.

Na zakończenie spotkania, uczestnicy 
akcji otrzymali pamiątkowe książki, spre-
zentowane przez panią dyrektor Biblioteki 
Pedagogicznej, Annę Popławską, na któ-
rych odbito pieczęcie przekazane przez 
kancelarię prezydenta RP, upamiętniające 
Narodowe Czytanie. Atmosfera biblioteki 
idealnie oddała ponadczasową uniwersal-
ność polskich nowel. Dopełnieniem akcji 
było zwiedzanie wystawy prac plastycz-
nych konkursu  „O czym szumią mazowiec-
kie wierzby?”
     

 Bożena Swatko, fot. z arch. szkoły

Wykład przebiegał w miłej, przepełnionej 
humorem atmosferze. Gorącymi brawami 
rodzice zachęcili gościa do następnego 
spotkania.

SP nr 5, fot. z arch. szkoły
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Od 1 października 2019 roku w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Koper-
nika w Mińsku Mazowieckim rozpocz-
niemy projekt „Europa to My i nasze 
małe ojczyzny – tożsamość kulturowa 
w świetle tożsamości europejskiej”  
w ramach projektu „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów” realizowanego  
w Programie Operacyjnym Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfi-
nansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój w IV Osi Priorytetowej Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodo-
wa, Działanie 4.2. Programy mobilno-
ści ponadnarodowej. 

Projekt jest odpowiedzią na zaintereso-
wanie naszych uczniów i ich rodziców 
możliwościami finansowania wyjazdów 
zagranicznych. Na jego realizację otrzy-
maliśmy dofinansowanie w wysokości 
120 181 zł.

W ramach projektu grupa 20 uczniów 
pod opieką 4 nauczycieli poleci na ty-
dzień do Hiszpanii w celu odbycia zajęć 
wspólnie z uczniami IES (Institute of Se-
condary Education) Miguel de Cervan-
tes w Sewilli. Przed pobytem w Sewilli 
uczniowie przygotują się do mobilności. 
Zajęcia obejmą przygotowanie języko-
we ze szczególnym naciskiem na ko-
munikację. Uczniowie poznają i utrwalą 
słownictwo związane z tematyką pro-
jektu oraz będą ćwiczyć wypowiedzi  
w języku angielskim. Zaplanowano także 
zajęcia z informatyki, na których ucznio-
wie przygotują prezentacje multimedial-
ne oraz filmiki na temat naszego miasta 
i kraju oraz przygotowanie kulturowe 
na temat zwyczajów i systemu edukacji  
w Hiszpanii. 

Nasz projekt jest interdyscyplinarny  
i wieloaspektowy. Odnosi się do historii, 
geografii, kultury, technik informacyj-
nych oraz języków obcych. Daje możli-
wość wykorzystania i poszerzania wie-
dzy, a przede wszystkim umiejętności 
kluczowych bardzo ważnych w eduka-
cji. Projekt wpisuje się w podstawę pro-
gramową, nasi uczniowie będą wzmac-
niać poczucie tożsamości kulturowej, 
narodowej, regionalnej.  Projekt pozwa-
la na wszechstronny rozwój osobowy 
ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz 
zaspokajanie i rozbudzanie jego natu-
ralnej ciekawości poznawczej. W trak-
cie pięciodniowych spotkań na terenie 
szkoły przyjmującej odbywać się będą 

Ponadnarodowa mobilność uczniów

     OŚWIATA

zajęcia obejmujące wyżej wymienione 
zagadnienia. Współcześnie językiem ko-
munikacji młodzieży jest język angielski, 
dlatego osoby zaangażowane rozwiną 
swoje kompetencje językowe. Projekt 
w pełni odpowiada potrzebom uczniów 
Kopernika. Poprawi jakość i skutecz-
ność kształcenia. Posłuży rozwojowi 
wszystkim zaangażowanym w jego re-
alizację. Liczymy, że podjęte działania 
przyniosą pozytywne i długotrwałe efek-
ty uczniom, nauczycielom i szkole.

opracowała 
wicedyrektor  SP nr 1 Iwona Dróżdż

KULTURA

W Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Mińsku Mazowieckim rok 
szkolny 2019/2020 powitały… 22 klasy 
pierwsze. 

Większość z nich w pierwszym lub 
drugim tygodniu nauki zaplanowało zaję-
cia integracyjne lub wyjścia czy wyjazdy 
na kulturalne przedsięwzięcia. Pomysł 
na odwiedzenie Muzeum Ziemi Mińskiej 
okazał się strzałem w dziesiątkę.   Klasa 1 
GPA po zwiedzeniu muzeum i obejrzeniu 
wystawy „Broń palna” z przyjemnością 
integrowała się w przypałacowym ogro-
dzie. Klasy wojskowe 1PW i 1 GWA nie 
tylko obejrzały wystawę nawiązującą do 
wybranego profilu, ale także spotkały się 
z Dyrektorem MZM Leszkiem Celejem. 

Gospodarz muzeum niezwykle inte-
resująco opowiadał o swoim królestwie. 
Młodzież poza informacjami dotyczącymi 
historii miasta i jego właścicieli, obejrzała 
ekspozycję zakładu zegarmistrzowskie-
go, ale także międzywojenne mieszkanie. 
Wiedza o międzywojniu będzie potrzeb-
na na bieżące lekcje historii, zaś pobyt  
w MZM był dobrym pomysłem na wspól-
ne wyjście i zacieśnianie klasowych więzi.

Lilla Kłos, fot. z arch. ZS nr 1

Z wizytą 
w Muzeum 
Ziemi Mińskiej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
w Miejskiej Szkole Artystycznej 
2 września uczniowie naszej szkoły powitali rok szkolny 2019/2020. 
Poniżej przedstawiamy fotografie z uroczystości, w której udział wzięli Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski, dyrekcja szkoły, pedagodzy, uczniowie i rodzice.

fot. z arch. MSA
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Akcja Narodowe Czytanie organizowa-
na jest przez Prezydenta RP od 2012 
roku. Została zainicjowana wspólną lek-
turą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza. W 2013 roku w całej Polsce odby-
ło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry,  
a podczas następnych edycji przeczy-
tano kolejno: „Trylogię” Henryka Sien-
kiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa.  
W 2016 r. miało miejsce Narodowe Czy-
tanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.  
W 2017 roku lekturą Narodowego Czyta-
nia było „Wesele” Stanisława Wyspiań-
skiego. W całej Polsce i za granicą dramat 
ten przeczytano w ponad 2000 miejsc.  
W 2018 roku akcja miała wyjątkowy 
charakter – w związku z jubileuszem  
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości – lekturą było „Przedwio-
śnie” Stefana Żeromskiego. 

Podczas tegorocznej odsłony akcji 
Narodowe Czytanie, Para Prezydenc-
ka zaproponowała do lektury nowele 
polskie. Wyboru dokonano z ponad stu 
propozycji tytułów przesłanych do Kan-
celarii Prezydenta. 7 września wspólnie 
czytaliśmy: „Dym” Marii Konopnickiej, 
„Katarynkę” Bolesława Prusa, „Orkę” 
Władysława Stanisława Reymonta, 
„Rozdziobą nas kruki, wrony…” Stefana 
Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sien-
kiewicza, „Sawę” (z cyklu: Pamiątki So-
plicy) Henryka Rzewuskiego oraz „Mój 
ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbio-

ru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) – Bruno 
Schulza. 

Dziękujemy wszystkim za wzięcie 
udziału w tegorocznym Narodowym Czy-
taniu, w szczególności Burmistrzowi Mia-
sta Marcinowi Jakubowskiemu, członkom 
Miejskiej Rady Seniorów oraz dzieciom ze 
Szkoły Podstawowej w Ładzyniu. 

W ostatnich latach obserwujemy pogłę-
biające się podziały pomiędzy ludźmi, 
grupami, opiniami. Osoby zainteresowa-
ne dobrem wspólnym chciałyby ze sobą 
rozmawiać inaczej, działać razem, ale 
boją się, że napotkają agresję i wszystko 
skończy się kłótnią. Sprawia to, że nie 

mamy tak naprawdę okazji, by poznać 
tych, którzy myślą inaczej niż my sami. 
Obawa przed wyśmianiem czy hej-
tem zniechęca do angażowania się we 
wspólne sprawy. Dlatego nasza Biblio-
teka z przyjemnością dołączyła do pro-
jektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego „Rozmowy przy wspól-
nym stole”.

Biblioteka zawsze była miejscem 
spotkania. I tym razem chcielibyśmy 
umożliwić mieszkańcom naszego mia-
sta uczestnictwo w dobrej rozmowie. 
Wierzymy, że „Rozmowy przy wspólnym 
stole” rozbudzą w  nas wzajemną życz-
liwość, chęć współdziałania i wspólną 
refleksję nad ważnymi sprawami. 

Rozmawialiśmy już na temat święto-
wania ważnych rocznic oraz o tym, jak 
czujemy się w naszym mieście. Wkrótce, 
na kolejnym spotkaniu – 25 września, 
wymienimy się doświadczeniami doty-
czącymi integrowania mieszkańców. 

Proponujemy taką formułę spotka-
nia, która ułatwia poznawanie innego do-
świadczenia. Chcemy by najważniejszy 
był dialog, a nie zwycięstwo i przekony-
wanie do własnych racji. Zależy nam na 
wzajemnym wysłuchaniu i zrozumieniu.

Zapraszamy na najbliższe biblioteczne 
wydarzenia:
• 5 października – Noc Bibliotek, 
• 9 października, o godz. 18:30 – go-

ściem „Biblioteki Podróży” będzie 
Krzysztof Nowakowski, autor książki 
„23 kilometr”, który opowie o psich 
zaprzęgach,

• 24 października, o godz. 18:30 – 
spotkanie z Ałbeną Grabowską, 
autorką serii książek „Stulecie Win-
nych” .

Miasto moje, 
a w nim…

KULTURA

21 września mińska Aleja Gwiazd Litera-
tury wzbogaciła się o kolejną Gwiazdę.  
W chłodny, sobotni wieczór swoją statu-
etkę odebrała Joanna Bator. Pisarka, pu-
blicystka, podróżniczka, eseistka, nauczy-
cielka akademicka, antropolog kultury. 
Była stypendystką Fundacji Kościuszkow-
skiej, japońskiego Ministerstwa Kultury, 
Cannon Foundation i Japan Foundation. 
Za książkę „Japoński wachlarz” otrzy-
mała nagrodę im. Beaty Pawlak i Nagro-
dę Wydawców Książek. Jej powieści są 

tłumaczone na wiele języków. „Piaskowa 
góra” znalazła się w finale Międzynarodo-
wej Niemieckiej Nagrody Literackiej, a po-
wieść „Chmurdalia” nagrodzona została 
szwajcarską Spycher Prize. Za „Ciemno, 
prawie noc” Joanna Bator dostała Nagro-
dę Literacką Nike 2013 i wtedy też gościła 
w naszej Bibliotece po raz pierwszy. 

Laureatka jest wielbicielką i znawczy-
nią kultury japońskiej, dlatego też właśnie 
w tym stylu została utrzymana estetyka 
tegorocznego wydarzenia. W dniu Gali,  
w godzinach południowych w bibliotece 
odbyły się warsztaty artystyczne origami dla 
rodzin, które poprowadziła Monika Talarek. 
Artystka tworząca w dziedzinie tkaniny arty-
stycznej w typie art quilt, jak również rzeźby 
metalowej, wykonanej przy użyciu technik 
włókienniczych. Zajęcia w przyjemny i  kre-
atywny sposób wprowadziły nas w klimat 
wieczornych wydarzeń.

Punktualnie o godzinie 19:00 Joanna 
Bator w bambusowej lektyce, którą nieśli 
członkowie Mińsko - Mazowieckiego Klu-
bu Karate Kyokushin dotarła przed sce-
nę. Elżbieta Sieradzińska, dyrektor MBP, 
przywitała gości, a Tadeusz Lewandowski, 
krytyk literacki, wygłosił laudację dla naszej 
bohaterki. Tegoroczną Galę prowadziła Mił-
ka Skalska. Podczas uroczystości został 
rozstrzygnięty konkurs literacki: Gwiazda 
Literatury 2019 – Haiku dla Joanny Bator. 
Jury w składzie: Edyta Matejko-Paszkow-

ska, Kinga Sabak i Emilia Szostak przyznało 
nagrodę główną Annie Plaskowskiej (Ama-
terasu), dwa wyróżnienia: Iwonie Krasuskiej 
(Matylda) i Martynie Bakule (Marba) oraz 
nagrodę dodatkową Katarzynie Chorąży- 
Bochner (Choka). 

Kulminacyjnym momentem było wrę-
czenie Joannie Bator kryształowej statuet-
ki oraz odsłonięcie przez nią Gwiazdy z jej 
nazwiskiem wmurowanej w chodnik przed 
budynkiem biblioteki. 
   Po części oficjalnej Gali wystąpił Piotr 
Pawlak z zespołem RITO. Grupa tworzy 
muzykę transową, medytacyjną, czasem 
eksperymentalną, której głównym funda-
mentem są emocje i energia. Połączenie 
etnicznego brzmienia z nowoczesnością 
przeniosło nas w zupełnie nowy muzycz-
ny wymiar i rozgrzewało atmosferę w ten 
chłodny, jesienny wieczór.

Współorganizatorem VI Gali Alei Gwiazd 
Literatury był Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego. Tegoroczna uroczystość od-
była się pod patronatem: Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskie-
go, wydawnictwa „Znak”, Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich oraz portalu sbp.pl, 
„Radia dla Ciebie”, serwisu internetowego 
„Lustro Biblioteki”, dwutygodnika „Strefa 
Mińsk” oraz portalu internetowego „Wirtu-
alny Mińsk Mazowiecki” .
 

Dziękujemy za 
wsparcie sponsorom: Polskiemu 

Bankowi Spółdzielczemu w Wyszkowie, 
PHU Partner, Bankowi Spółdzielczemu 
w Mińsku Mazowieckim, szkołom „Euro – 
School” oraz „Studium Języków Obcych”, 
firmie „Robert Patoka Rotrans”, kwiaciarni 
„Viro”, firmie „Styropmin” oraz restaura-
cjom „Stacja Sushi Konrad” i „Iwo Sushi”.   

Nagroda główna w konkursie „Haiku dla 
Joanny Bator”:

Zakwitły mlecze
Słońca ściskane w dłoniach
Plamią ubrania

Anna Plaskowska (Amaterasu)

fot. z arch. MBP

VI Gala Alei Gwiazd Literatury

Wrześniowa biblioteka

Osiem lektur na ósme 
Narodowe Czytanie
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Rozpoczęliśmy już 10 września 
warsztatami komiksu dla dzieci przed-
szkolnych, których tematem była podróż 
statkiem w nawiązaniu do kultowego 
„Rejsu”. Tegoroczny festiwal przebie-
gał pod hasłem Himilsbach – fascyna-
cje. Stąd w wieczornym kinie widzowie 
zobaczyli film na podstawie powieści 
Williama Faulknera „Kiedy umieram”  
w reż. Jamesa Franco. Festiwal to oczy-
wiście nagroda „Monidło” dla aktora 
niezawodowego. Przypadła ona Mar-
kowi Dyjak. Nagrodę wręczyła wspólnie  
z burmistrzem Marcinem Jakubowskim 
Małgorzata Wiśniewska Ruszczyk – sio-
strzenica Barbary Himilsbach. A sam 
Dyjak - sam siebie nazywający barowym 
grajkiem – wystąpił na festiwalowej sce-
nie. Głos na granicy desperacji, krzyku  
i rozpaczy, nic sobie nie robiący z takiej 

czy owakiej konwencji. Dyjak to Dyjak  
- facet, który żył po bandzie, pił po ban-
dzie, aż dotarł do końca drogi. 

Od wielu już lat w festiwalowe dzia-
łania poprzez różnorodne warsztaty  
włączamy dzieci i młodzież. W tej edycji 
zaproponowaliśmy dwudniowe warszta-
ty pt. Telewizja internetowa. Ich celem 
było stworzenie od podstaw ciekawe-
go kanału filmowego i umieszczenie go  
w serwisie internetowym. Młodzi filmow-
cy nauczyli się jak skutecznie plano-
wać prowadzenie swojego kanału, jak 
poprawnie realizować zdjęcia filmowe, 
jak nagrać profesjonalnie dźwięk, skąd 
pozyskać muzykę, jak zrobić animację 
komputerową i jak ciekawie zmontować 
materiał filmowy tak, żeby efekt końco-
wy był w pełni profesjonalny. 

Za nami 11. Festiwal Himilsbacha. Muzyka, teatr, film, literatura i design to w wielkim skrócie to, co czekało 
na wszystkich wielbicieli talentów Janka w Miejskim Domu Kultury. Festiwal Himilsbacha, to flagowa impreza 
kulturalna miasta, której nadrzędnym celem jest zachowanie pamięci o Janie Himilsbachu – najwybitniejszym  
w Polsce aktorze wśród kamieniarzy i najlepszym kamieniarzu wśród pisarzy. 

Fascynacje Himilsbacha

KULTURA

Nieco młodsi wzięli udział w warsz-
tatach storyboardu nawiązujących do fil-
mu „Wniebowzięci”. Uczestnicy poznali 
wybrane historie z życia Jana Himilba-
cha, a dodatkowo zgłębili tajniki zawodu 
rysownika, dowiedzieli się w jaki sposób 
opowiadać historie, aby były one cieka-
we dla czytelnika.

Michał Baranowski - ceniony opera-
tor filmowy i montażysta - oprócz warsz-
tatów Telewizja internetowa poprowa-
dził również dwudniowe warsztaty dla 
seniorów Media bez tajemnic. Okazało 
się że seniorzy całkiem dobrze potrafią 
korzystać z internetu czy poczty e-mail. 
Zapoznali się więc z bardziej zaawanso-
wanymi zadaniami, takimi jak realizacja 
telewizyjna i filmowa, nauczyli się obsłu-
gi amatorskich kamer, aparatów fotogra-
ficznych, kamer internetowych i kamer 
w telefonach. Przy pomocy prostego  
w obsłudze oprogramowania do tworze-
nia animacji komputerowej zrealizowali 
proste animacje poklatkowe. Dzięki zdo-
bytej wiedzy i umiejętnościom, uczestni-
cy po zakończeniu warsztatów bez pro-
blemu znajdą wspólny język z wnukami.

Himilsbacha fascynował Marek Hła-
sko. Na podstawie jego powieści po-
wstał film Jerzego Ridana „Sonata ma-
rymoncka”, który publiczność obejrzała  
w festiwalowym kinie. 

Natomiast wieczorem na scenie wy-
stąpili długo wyczekiwani aktorzy Teatru 
Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. 
Nic dziwnego że wejściówki na spektakl 
„Komeda” rozeszły się w ciągu jednego 
dnia. Spektakl poświęcony życiu i twór-
czości przedwcześnie zmarłego wybit-
nego polskiego kompozytora i jazzmana 
Krzysztofa Komedy Trzcińskiego był wy-
darzeniem wyjątkowym. Niezwykle mą-
dry i poruszający przekaz nie pozostawił 
na widowni nikogo obojętnym.  

Wśród fascynacji Himilsbacha był 
również Jack London. Trzeciego festi-
walowego dnia do kina zaprosiliśmy tym 
razem dzieci na film „Biały Kieł”. 

A wieczorem korzystając z gościn-
ności restauracji Sphinx Galeria Emma 
zespół Trumba Ensemble zaprosił na 
wyjątkowy koncert muzyki filmowej, 
podczas którego zaprezentował pre-
mierowy singiel „Bal u Sztrausa”, czyli 
muzyczne nawiązanie do filmu „Wniebo-
wzięci”. Po koncercie publiczność obej-
rzała film „Jak to się robi”. 

Piątek - 13 września - dla nikogo nie 
okazał się pechowy. Rozpoczął się oczy-
wiście warsztatami. Tym razem młodsze 
dzieci uczestniczyły w zajęciach Książka 
od kuchni podzielonych na dwa moduły 
- „Autor tekstu, ilustrator i kto jeszcze? 
- czyli jak powstaje książka dla dzieci?” 
oraz „Ilustracje – czyli czy to, co się po-
doba jest piękne?”.

Popołudniem rozpoczął się maraton 
filmowy z kultowymi „Czy jest tu pan-
na na wydaniu”, „Przyjęcie na dziesięć 
osób plus trzy” oraz „Skorpion, panna, 
łucznik”.
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W trakcie maratonu odbyło się po-
prowadzone przez Michała Ogórka spo-
tkanie z Januszem Kłosińskim – Józiem 
śpiewakiem z „Rejsu”, występującym 

również w filmie „Jak pies z kotem” oraz 
Maciejem Łuczakiem – autorem ksią-
żek: „Rejs, czyli szczególnie nie chodzę 
na polskie filmy”, „Wniebowzięci, czy-
li jak to się robi hydrozagadkę”, „Miś, 
czyli rzecz o Stanisławie Barei”. Takie 
spotkanie musiało obfitować, w sypa-
ne jak z rękawa, anegdoty i wspominki. 

nie tylko o Himilsbachu. Po tym spotka-
niu publiczność obejrzała film „Jak pies  
z kotem” w reż. Janusza Kondratiuka. 

Finałową sobotę rozpoczęły pokaz 
GrandOFF Najlepszych Niezależnych 
Krótkich Filmów Świata oraz premiera 
wydanego przez MDK komiksu „Miasto 
zesłańców” na podstawie opowiada-
nia Jana Himilsbacha autorstwa Wojtka  
„Cihego” Cichonia i Artura Grzendy. 

Publiczność z niecierpliwością cze-
kała na wieczorne koncerty i z pewno-
ścią zawiedziona nie była. Na scenie 
wystąpili niezwykli artyści - Rebel Babel 
– L.U.C. i goście: Vienio, Renata Prze-
myk oraz Orkiestra Dęta SGGW. 

Rebelbabel to eksperymentalny, no-
watorski zespół, który angażuje i zapra-

KULTURAKULTURA

Wszystko, co dobre, kiedyś się koń-
czy. Skończyły się również wakacje.  
A my pożegnaliśmy je w Miejskim 
Domu Kultury 8 września spektaklem 
„Cyrk w ogrodzie”. 

Spektakl opowiadał historię trójki 
przyjaciół zamieszkującej sklep z za-
bawkami. Dzieci poznały Słonicę Boże-
nę, Pluszowego Lisa Benka i Żołnierzyka 
Patryka. Bohaterowie nie chcieli dłużej 
przesiadywać bezczynnie na sklepowej 
półce. Pragnęli zrobić coś, co odmieni 
ich życie i uczyni ich na tyle wyjątkowy-
mi, by w końcu ktoś zechciał przygar-
nąć ich do siebie. Postanowili otworzyć 
swój własny cyrk. Nie było to proste 

zadanie - Słonica miała sporo ciałka jak 
na akrobatkę, Żołnierzyk kulał na jedną 
nogę a Lis, choć chciał być cyrkowym 
czarodziejem, nie znał jeszcze ani jednej 
sztuczki. 

W takiej sytuacji nie obyło się bez po-
mocy widowni. Dzieci wspólnie z boha-
terami uczyły się tańca cyrkowego, opa-
nowały sztukę hula-hop i wyczarowały 
królika z kapelusza!

Przy okazji dzieci dowiedziały się, że 
każdy z nas jest wartościowy dokładnie 
taki, jaki jest. Że nie potrzeba się starać 
być kimś innym, żeby zasłużyć na uzna-
nie i miłość. Oraz, że zawsze jest czas na 
wielkie marzenia!

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

sza do orkiestry muzyków z różnych sfer 
poruszając ważne problemy społecznie. 
Łączy muzykę współczesną z lokal-
ną muzyką tradycyjną, kulturę wysoką  
z kulturą ulicy oraz muzyków, wokali-
stów i kompozytorów z różnych regio-
nów krzyżując ich kultury, języki zarówno  
w rozumieniu muzycznym jak i lingwi-
stycznym. Kolektyw złożony z zawo-
dowców przemierza Świat organizując 
surrealne performensy oraz mikro i ma-
krokoncerty, tworząc nowe oddziały  
w kolejnych regionach. Nie inaczej było 
14 września. Warto pamiętać, że Festi-
wal to mnóstwo wydarzeń i projektów 
towarzyszących. W tym roku były to: wy-
stawa plenerowa plakatów Jacka Stani-
szewskiego - autora festiwalowej grafiki, 
wystawa MONIDEŁ Tadeusza Kwinty, 
riddle room - pokój zagadek, zjazd food 
trucków oraz DIY, czyli nadruk na swojej 
koszulce.

Wakacje z dziećmi w MDK
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 Mińskie Towarzystwo Muzyczne zapro-
siło 27 sierpnia do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, gdzie licznie zgromadzo-
na widownia spotkała się z zespołem  
CostaNova.

"CostaNova zagrała po raz kolejny  
piosenki stare, choć odświeżone, now-
sze, które utrwali jesienią na drugiej pły-
cie, i  nowe – bo jakaś niespodzianka 
być musi!  A ponieważ nieuchronnie 
zbliżał się koniec wakacji, pozosta-
no w ciepłych klimatach muzyki, 
która czerpie inspiracje z wielu odle-
głych zakątków świata. To była wspólna 
wakacyjna, muzyczna podróż...

     Zespół CostaNova został założony 
w 2010 roku w celu nagrania autorskiej 
płyty Elżbiety Sieradzińskiej, choć po-
czątków jego powstania można doszu-
kiwać się w koncertach trójki z członków 
zespołu w Paryżu, z okazji święta jedne-
go z największych dzienników francu-
skich. W 2012 roku  powstał ostatecznie 

materiał utrwalony na płycie VOY-
AGE, która ukazała się w wer-
sji promocyjnej w styczniu 2013 

roku. Obecny skład zespołu: Ela 
Sieradzińska – śpiew i gitara,  Jan 

Kaczorek – gitara elektryczna, Edward 
Poliński – perkusja, Jerzy Gryz – gitara 

basowa, Rafał Gańko – trąbka, Tomasz 
Stolarski – perkusjonalia.

oprac. na podst. tekstu MTM
zdjęcia: archiwum MTM

Korty Minskomazowieckiego Towa-
rzystwa Tenisowego w dwa kolejne 
weekendy – 7, 8 oraz 14, 15 września 
2019 stały się areną Mistrzostw Powia-
tu Mińskiego w tenisie ziemnym. Wła-
śnie na tym obiekcie rozegrano turniej 
główny – w kategorii OPEN, a także  
w kategorii KOBIET. Natomiast zawody 
dla dzieci przeprowadzono na kortach 
MOSIR przy Aquaparku. W sumie tur-
nieje zgromadziły na starcie blisko 50 
uczestników. 

Stawką głównych zawodów były pu-
chary ufundowane przez Starostę Miń-
skiego oraz punkty do klasyfikacji cy-
klu GRAND PRIX, która po tym turnieju 
ostatecznie się ukształtowała. Puchary  
i upominki dla uczestników rywaliza-
cji kobiet i dzieci przygotował Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.  Zawody w 
kategorii OPEN rozegrano systemem 
pucharowym, natomiast dzieci i kobiety 
walczyły w grupach „każdy z każdym”.  
Zawody były zacięte i ciekawe dla kibi-
ców. Nie brakowało spektakularnych 
akcji, i nieoczekiwanych zwrotów akcji. 
W każdej z kategorii zawodnicy dawa-
li z siebie wszystko. Po paru godzinach 
w końcu poznaliśmy zwycięzców w po-
szczególnych kategoriach. Uroczyste 
zakończenie zawodów otworzył Pre-
zes MMTT – Jacek Żbikowski, po czym 
nastąpiło wręczenie uczestnikom mi-
strzostw pucharów i upominków przez 

Starostę Mińskiego – Antoniego Jana 
Tarczyńskiego, przedstawiciela MOSIR 
– jednocześnie sędziego głównego cyklu 
GRAND PRIX – Bogdana Wasilonka oraz 
sędziów turniejowych z ramienia MMTT – 
Emilię Gliwińską oraz Krystiana Kielana.

Oprócz samych zmagań sportowych, 
na uwagę niewątpliwie zasługuje kilka 
faktów: wysoki poziom sportowy czołów-
ki poszczególnych kategorii, a zwłaszcza 
turnieju głównego OPEN,  osobiste za-
angażowanie Starosty Mińskiego, który 
jako patron honorowy od 20 lat pojawia 
się na mistrzostwach powiatu, współpra-
ca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
z Mińskomazowieckim Towarzystwem 
Tenisowym w zakresie organizacji tego 
typu imprez sportowych.

Poniżej prezentujemy rezultaty i zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach: 

Turniej główny „OPEN” od ćwierćfinałów
KALINOWSKI DARIUSZ – KSIĘŻOPOLSKI  
KAROL  7/5 7/5

Mistrzostwa Powiatu
w Tenisie Ziemnym

POPIS JACEK - WRÓBLEWSKI IREK  7/5 6/2
SZYSZKOWSKI TOMASZ – BEMBNOWICZ  
MIROSŁAW  6/3 6/3
WIŚNIEWSKI RAFAŁ – SZUBA MAREK  6/2 7/5
Półfinały:  KALINOWSKI – POPIS  6/1 6/3,        
SZYSZKOWSKI – WIŚNIEWSKI 6/2 6/3
FINAŁ:  SZYSZKOWSKI – KALINOWSKI  6/3 6/2
Kobiety:  1. GLIWIŃSKA EMILIA  2. MAJ ADA  3. 
PAWLICA HANNA  4. KRUPA IZA
Dzieci – roczniki 2005-2007:  1. WIECZOREK 
JAN  2. KĘPCZYK MARCIN  3. REK MATEUSZ
Roczniki 2008-2010  1. WIERCIOCH HUBERT  
2. KULIKOWSKI WIKTOR
Roczniki 2011-2013  1. KRÓLAK OSKAR   
2. MAJ STAŚ  3. POPIS PATRYK  4. KOWAL-
CZYK BARTOSZ.

MMTT, fot. z arch. Towarzystwa

SPORT

CostaNova zagrała na koniec wakacji
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W niedzielę 1 września na Stadionie 
Miejskim przy ul. Sportowej 1 odbył się 
piknik sportowo – rekreacyjny MOSiR. 
Impreza pod ciekawym tytułem Do-
okoła Globu, czyli światowe atrakcje 
kończące wakacje wieńczyła akcję wa-
kacyjną MOSiR i czas wolny od nauki,  
tematem przewodnim eventu były po-
dróże i turystyka. 
 

Oprócz celebrowania kończących się 
wakacji, świętowano też 6. Miński Dzień 
Rodziny. Tego dnia organizatorzy przy-
gotowali mnóstwo ciekawych atrakcji 
dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. Na 
małym boisku przeprowadzone zostały 
konkurencje sportowe z przymrużeniem 
oka. Żeby zgłosić się do konkursu, trzeba 
było pobrać kartę obiegową, która w tym 
roku imitowała prawdziwy paszport. Na-
stępnym etapem było wykonanie ośmiu 
konkurencji, a były to między innymi sla-
lom z walizką podróżną, bieg w płetwach 
i okularach, tor przeszkód z workiem 
turystycznym lub przejazd po boisku na 
desce wakeboardowej. Wszystkie zma-
gania nadzorowali niezawodni wolonta-
riusze Fundacji EBU na czele z panią Elizą 
Bujalską. Po skompletowaniu wszystkich 
pieczątek na swoich paszportach, każda 
z rodzin mogła odebrać nagrodę gwaran-
towaną oraz wziąć udział w losowaniu na-
gród na dużej scenie. Uczestnicy pikniku, 
którzy nie byli zainteresowani konkuren-
cjami na małym boisku mogli wziąć udział 
w fantastycznych atrakcjach – ścianka 
wspinaczkowa, dmuchańce, eurobunge, 
gigantyczny tor przeszkód typu Wipeout 
lub jeden z symulatorów interaktywnych. 

Piknik sportowo – rekreacyjny MOSiR

Na dużym boisku odbyły się pokazowe 
treningi sportów nietypowych. Najpierw 
swoje umiejętności zaprezentowali rug-
biści z Rugby Club Mazovia, następnie 
można było podziwiać zawodników fut-
bolu australijskiego, a na końcu ciekawą 
dyscyplinę zaprezentowali gracze wywo-
dzącego się z Indii Lacrossa. Podczas 
pikniku odbywały się też warsztaty tema-
tyczne z różnych stron świata. 

Zaproszeni podróżnicy zaprezento-
wali światowe stoiska i wiele rekwizytów 
z odległych zakątków globu. Kto czuł się 
na siłach mógł spróbować wybudować  
z kartonowych elementów wielki rzymski 

    SPORT SPORT

łuk triumfalny lub stworzyć polskie ludo-
we motywy. MOSiR jako główny organi-
zator zadbał również o bogaty program 
artystyczny festynu. Na dużej scenie 
jako pierwszy zaprezentował się zespół 
Jambo Africa, który swoimi gorącymi 
przebojami rozruszał mińską widownię. 
Następnie zaprezentowali się tancerze 
z programami tematycznymi, m.in. tań-
ca hawajskiego, marokańskiego, tańca 
brzucha oraz brazylijskiej samby. Swo-
je umiejętności pokazali również młodzi 
adepci tańca z Akademii Tańca Reliese. 

W przerwach pomiędzy występami, 
na scenie królował znany ze szklanego 
ekranu Bilguun Ariunbataar, który swo-
ją barwną osobowością rozśmieszał 
widzów zgromadzonych przed sceną. 
Na mniejszym podeście przez cały czas 
trwania pikniku odbywały się liczne kon-
kursy z nagrodami. Quizy, wyzwania lub 
zadania prowadzone były przez pracow-
ników MOSIR, którzy co chwilę nagra-
dzali zadowolonych uczestników. Nie za-
brakło też atrakcji przygotowanych przez 
samych wystawców, takich jak paintball, 
komputerowe badanie stóp, warsztaty  
i wiele innych. Dla wszystkich, którzy 
tego dnia pojawili się przy ulicy Sporto-
wej 1, MOSiR przygotował małą kulinarną 
niespodziankę. W trzech rozstawionych 
namiotach można było skosztować ja-
pońskiego sushi, belgijskiego gofra lub 
pysznego meksykańskiego dania, które 
zostało przygotowane na gigantycznej 
patelni. Po jedzeniu, wypadałoby się cze-
goś napić, dlatego dla wszystkich spra-
gnionych PWiK przygotował stanowisko 
z wodą. Oczywiście w trakcie degustacji, 
na dużej scenie prezentowali się kolejni 
artyści, a w godzinnych odstępach lo-
sowano kolejne nagrody. Około godziny 
17.00 rozpoczął się koncert peruwiań-
skiego zespołu Los Companieros. Sym-
patyczny duet z Ameryki Południowej 

 i 6. Miński Dzień Rodziny

zagrał kilka latynoamerykańskich utwo-
rów, przy których nogi same rwały się 
do tańca. Prawdziwym i niesamowicie 
ciekawym występem był pokaz tańca ir-
landzkiego. W trakcie trzech wejść sce-
nicznych, czwórka tancerzy z grupy Tre-
blers zaprezentowało swój widowiskowy 
program artystyczny. Punktualnie o go-
dzinie 19.00 po ostatnim losowaniu na-
gród Dyrektor MOSiR pan Robert Smuga 
zakończył tegoroczny piknik.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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Mińszczanin Mistrzem Polski Juniorów 
w Jeździe Agresywnej na Rolkach!

Szymon Ziemicki, mieszkaniec Mińska 
Mazowieckiego, wygrał finałowy tur-
niej rozgrywany w Dąbrowie Górniczej 
w ramach zawodów Rollcamp Cham-
pions i sięgnął po pierwszy w historii 
tytuł Mistrza Polski Juniorów w Jeździe 
Agresywnej na Rolkach. 

Zawody Rollcamp Champions to 
cykl kilku turniejów przeznaczonych dla 
miłośników jazdy agresywnej na rol-
kach, rozgrywanych w różnych miastach  
w Polsce. W tym roku po raz pierwszy 
w historii zawody odbywały się pod pa-
tronatem Polskiego Związku Sportów 
Wrotkarskich, dzięki czemu zwycięzca 
całego cyklu otrzymał oficjalnie tytuł Mi-
strza Polski Juniorów. Tegoroczna edy-
cja obejmowała turnieje w Chorzowie, 
Gdańsku, Wrocławiu, Dąbrowie Górni-
czej oraz Przysusze, gdzie odbyły się dwa 
konkursy organizowane na obiektach 
obozu Rollcamp. Finałowy turniej odbył 
się 7 września 2019 roku na skateparku  
w Dąbrowie Górniczej, gdzie bezpośred-
nio po rozstrzygnięciu czempionatu ju-
niorów wyłoniono również Mistrza Polski  
w kategorii Open (powyżej 16-go roku  
życia). Został nim po raz szósty w karierze 
Tomek Przybylik – zawodnik niezwykle 
utalentowany, regularnie startujący wraz 
ze światową czołówką w finałowych tur-
niejach Mistrzostw Świata. W rywalizacji 
juniorów, zarówno w sobotnim konkursie, 
jak i w całym cyklu Rollcamp Champions 
zwyciężył mińszczanin Szymon Ziemicki, 
zdobywając tym samym przyznawany po 
raz pierwszy w historii tytuł Mistrza Polski 

Juniorów w Jeździe Agresywnej na Rol-
kach. Rywalizacja w grupie juniorów była 
w tym roku niezwykle zacięta, a walka  
o mistrzowski tytuł toczyła się pomiędzy 
kilkoma zawodnikami aż do ostatnich za-
wodów całego cyklu. 

Jazda agresywna na rolkach polega 
na wykonywaniu różnego rodzaju trików 
z wykorzystaniem przeszkód umieszczo-
nych na skateparku. Triki te mogą pole-
gać zarówno na wykonywaniu akrobacji 
powietrznych podczas skoków z rota-
cjami, saltami lub transferami pomiędzy 
przeszkodami, jak też technicznych ukła-
dów zwanych grind’ami i slid’ami wy-
konywanych na murkach, rurkach oraz 
poręczach. Przejazd konkursowy trwa 

45 sekund, w trakcie których zawodnik 
ma za zadanie wykonanie jak największej 
liczby jak najwyżej punktowanych trików. 
Odniesienie sukcesów w tym sporcie 
uzależnione jest nie tylko od umiejętno-
ści technicznych, czy formy fizycznej, 
lecz również od umiejętności właściwego 
zaplanowania swojego przejazdu w taki 
sposób, by maksymalnie wykorzystać 
ustawienie przeszkód na danym skate-
parku i tym samym zdobyć jak najwięcej 
punktów. W tym roku udało się to Szymo-
nowi Ziemickiemu, który w całym cyklu 
zawodów Rollcamp Champions zgroma-
dził najwięcej punktów.

Szymon swoje pierwsze kroki na rol-
kach stawiał w mińskiej szkółce Rolkowy 
Mińsk, gdzie po dziś dzień trenuje i gdzie 
można go spotkać podczas zajęć. Na co 
dzień jest uczniem ósmej klasy w Szkole 
Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewi-
cza. Jego postępy w jeździe na rolkach 
można śledzić na YouTube, gdzie prowa-
dzi kanał Roller Ziemniak. Pod tą samą 
nazwą znaleźć go również można na Fa-
cebooku, zaś na Instagramie ma konto 
pod nazwą ziemniak_roller.

R.Z., fot. z arch. autora

SPORT

Zawodnicy Klubu Walki Grappler wzię-
li udział w Pucharze Polski NO GI Jiu 
Jitsu, który odbył się 21 września  
w Luboniu koło Poznania. Impreza 
ta jest jednym z najważniejszych wy-
darzeń sportowych, przyciągającym 
rekordową liczbę uczestników, bo aż 
prawie 800 osób z całego kraju. Miński 
Klub reprezentowali zarówno juniorzy, 
jak i seniorzy. 

Najmłodsi zawodnicy zajęli następują-
ce lokaty: Damian Wieczorek – srebrny 
medal, Antoni Rosa – brązowy medal. 
Seniorzy wywalczyli: Marcin Frankiewicz 
– złoty i brązowy medal, Zdzisław Raubo 
– srebrny medal.

oprac. na podst. mat KW Grappler
fot. z arch. KW Grappler

14 września w Sochaczewie odbył się 
XI Puchar Polski Juniorek w Judo im. 
Tadeusza Naskręta. W kategorii wa-
gowej 52 kg Aleksandra Polkowska 
zdobyła brązowy medal. W kategorii 
wagowej 63 kg Wiktoria Zalewska upla-
sowała się na VII miejscu.

Były to pierwsze po przerwie waka-
cyjnej zmagania zawodniczek UKS Judo 
KONTRA Mińsk Mazowiecki, dlatego 
wyniki cieszą.

Zdzisław Wiącek
Trener Judo II klasy, III DAN

Puchar Polski 
Juniorek w Judo

Puchar Polski NO GI Jiu Jitsu
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URZĄD INFORMUJE URZĄD INFORMUJEURZĄD INFORMUJE

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach

z dnia 18 września 2019 r.
o zarejestrowanych kandydatach na senatora 

w okręgu wyborczym nr 47 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504)  
Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach podaje do wiadomości publicznej informację o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu  
wyborczym nr 47 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

1. KOC Maria Zofia, parlamentarzysta, zam. Węgrów,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
członek partii: Prawo i Sprawiedliwość.
2. KRUSIEWICZ Mirosław, nauczyciel, zam. Mińsk Mazowiecki,
zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI,
członek partii: Platforma Obywatelska RP.
3. PROKOPCZYK Krzysztof Paweł, politolog, zam. Warszawa,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU,
członek partii: PIAST – JMEN.
4. SZYMAŃSKI Leszek Bogdan, przedsiębiorca, zam. Siedlce,
zgłoszony przez KWW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU,
nie należy do partii politycznej.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach

/-/ Karol Pachnik
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URZĄD INFORMUJE URZĄD INFORMUJEURZĄD INFORMUJE

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach

z dnia 18 września 2019 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów 

w okręgu wyborczym nr 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 
Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach podaje do wiadomości publicznej informację o listach kandydatów na 
posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo-
nych na dzień 13 października 2019 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach  
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430,  
z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach podaje treść oświad-
czenia lustracyjnego kandydata stwierdzającego fakt jego współpracy z organami bezpieczeństwa państwa  
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. SAWICKI Marek Wacław, inżynier rolnictwa, zam. Sawice-Dwór, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
2. BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec, rolnik, zam. Borki Sołdy, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
3. JÓŹWIAK Beata, radny, zam. Grabówiec, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
4. KOWALCZYK Rafał Józef, wyższy urzędnik samorządowy, zam. Wąsewo, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
5. STOPA Dariusz Zbigniew, pracownik administracji samorządowej, zam. Stok Lacki-Folwark, członek partii: Polskie Stronnic-
two Ludowe
6. NATKOWSKI Paweł Rafał, inżynier informatyk, zam. Płock, nie należy do partii politycznej
7. KRUPIŃSKI Marian, wyższy urzędnik samorządowy, zam. Jawory Stare, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
8. JASTRZĘBSKI Stanisław, weterynarz, zam. Wyszków, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
9. CHCIAŁOWSKI Marek, rolnik, zam. Sulbiny, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
10. BODIO Bartłomiej Jarosław, przedsiębiorca, zam. Rogóźno, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
11. TARKOWSKA Anna, nauczyciel, zam. Stare Biernaty, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
12. CZYŻ Dorota, nauczyciel języka polskiego, zam. Ostrołęka, nie należy do partii politycznej
13. KOZERA Mariusz, wyższy urzędnik samorządowy, zam. Barcząca, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
14. ZEMBROWSKA Justyna, pracownik administracji samorządowej, zam. Siedlce, nie należy do partii politycznej
15. SOPEL-SEREJA Lidia, nauczyciel historii, zam. Łaskarzew, nie należy do partii politycznej
16. NALEWKA Kamil, wyższy urzędnik samorządowy, zam. Mińsk Mazowiecki, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
17. ZAWISTOWSKI Marcin, specjalista administracji publicznej, zam. Małkinia Górna, nie należy do partii politycznej
18. SZURNICKA Ewa, urzędnik, zam. Kadzidło, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
19. KACZYŃSKA Beata Marta, urzędnik samorządowy, zam. Dylewo, nie należy do partii politycznej
20. KANIA Krystian, inżynier informatyk, zam. Żelechów, nie należy do partii politycznej
21. SAŁATA Magdalena Maria, pracownik administracji samorządowej, zam. Siedlce, nie należy do partii politycznej
22. KOŁODZIEJSKI Cezary, prezes, zam. Maków Mazowiecki, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
23. KELLEHER Hanna Bożenna, językoznawca, zam. Janówek, nie należy do partii politycznej
24. POSTEK Michał, wyższy urzędnik samorządowy, zam. Łochów, nie należy do partii politycznej

Lista nr 2 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. TCHÓRZEWSKI Krzysztof Józef, parlamentarzysta, zam. Siedlce, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
2. KOWALCZYK Henryk, parlamentarzysta, zam. Golądkowo, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
3. CZARTORYSKI Arkadiusz, nauczyciel, zam. Ostrołęka, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
4. ZAGÓRSKI Marek Tadeusz, urzędnik państwowy, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
5. WARGOCKA Teresa Anna, socjolog, zam. Mińsk Mazowiecki, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
6. WOŹNIAK Grzegorz Adam, parlamentarzysta, zam. Trąbki, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
7. SIARKOWSKA Anna Maria, specjalista ds. planowania obronnego, zam. Siedlce, członek partii: Partia Republikańska
8. GÓRSKI Maciej, dyrektor operacyjny, zam. Górki-Grubaki, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
9. SKRZYPEK Dorota, wyższy urzędnik administracji rządowej, zam. Wieliszew, nie należy do partii politycznej
10. ŻUKOWSKI Jerzy, urzędnik samorządowy, zam. Turzyn, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
11. PAWELCZYK Bartosz, radca prawny, zam. Ostrołęka, nie należy do partii politycznej
12. GROMADZKI Marek Łukasz, rolnik, zam. Makarówka, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
13. KURKUS Bartłomiej, ekonomista, zam. Gręzów, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
14. KUROWSKA Iwona Teresa, urzędnik samorządowy, zam. Garwolin, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
15. PIEŃKOWSKI Bartłomiej Tomasz, kierownik ds. sportu i rekreacji, zam. Ostrów Mazowiecka, członek partii: Prawo i Sprawie-
dliwość
16. ROGALSKA Barbara, nauczyciel kształcenia zawodowego, zam. Maków Mazowiecki, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
17. MAKOWIECKI Grzegorz, urzędnik państwowy, zam. Ostrołęka, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
18. KASZUBA Anna, urzędnik administracji państwowej, zam. Sokółka, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
19. ŚNIADACH Anna Agnieszka, doradca rolny, zam. Kadzidło, nie należy do partii politycznej
20. RUNO Ewa Grażyna, dyrektor szkoły, zam. Ochudno, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość

21. ŻYLUK Zygmunt Czesław, rolnik, zam. Wyrozęby-Konaty, nie należy do partii politycznej
22. HAWRYLUK Urszula Maria, nauczyciel, zam. Kiczki Drugie, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
23. GAŚ Agnieszka, dyrektor szkoły, zam. Małkinia Górna, nie należy do partii politycznej
24. MILEWSKI Daniel George, prawnik, zam. Mińsk Mazowiecki, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 3 - KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. OLKO Dorota Zofia, socjolog, zam. Siedlce, członek partii: Lewica Razem
2. PIASECKA Anna, przedstawiciel medyczny, zam. Siedlce, nie należy do partii politycznej, popierana przez: Wiosna Roberta 
Biedronia
3. PARZYCHOWSKA-KURPIEWSKA Maria Magdalena, nauczycielka, zam. Ostrołęka, nie należy do partii politycznej
4. SKRZYNIARZ Michał Aleksander, inżynier poligrafii, zam. Sulejówek, członek partii: Lewica Razem
5. KARDACZ Tomasz Robert, rolnik, zam. Łosice, nie należy do partii politycznej, popierany przez: Wiosna Roberta Biedronia
6. KUŹNIARSKI Jacek Piotr, samorządowiec, zam. Nowe Iganie, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
7. TRZPIL Izabela Aldona, nauczyciel akademicki, zam. Sokołów Podlaski, nie należy do partii politycznej
8. ZYGMUNT Beata, nauczycielka, zam. Różan, nie należy do partii politycznej
9. KOMOR Radosław, inżynier gospodarki przestrzennej, zam. Przyjmy, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
10. KARWOWSKI Maciej, kierownik magazynu, zam. Krzesk-Królowa Niwa, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
11. PAWLAK Maria Aleksandra, historyczka, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
12. PRANDOTA Maciej Tadeusz, przedsiębiorca, zam. Warszawa, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
13. GROCHOWSKI Krzysztof, historyk, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
14. OLEKSY Tomasz Sebastian, nauczyciel akademicki, zam. Kraków, członek partii: Lewica Razem
15. LIS Grzegorz, kierowca mechanik, zam. Myszyniec, nie należy do partii politycznej
16. KASPAREK Justyna Helena, księgowa, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
17. ADAMCZYK Małgorzata Joanna, tłumaczka, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
18. CHOJECKI Rafał, kierownik ds. sprzedaży, zam. Siedlce, członek partii: Twój Ruch
19. WOJTOWICZ Małgorzata Olga, gospodyni, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
20. GASTOŁ Marta, redaktorka, zam. Krusze, członek partii: Lewica Razem
21. PNIEWSKI Tomasz Andrzej, specjalista ds. informatyki, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
22. HASZCZYŃSKA Delfina Maria, studentka, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
23. GUZ Grzegorz, inżynier geotechnik, zam. Siedlce, członek partii: Lewica Razem
24. KRASUCKI Henryk Krzysztof, strażak, zam. Pułtusk, nie należy do partii politycznej

Lista nr 4 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
1. TOŁWIŃSKI Krzysztof, rolnik, zam. Jasienówka, nie należy do partii politycznej
2. GĄGOL Jakub, handlowiec, zam. Mińsk Mazowiecki, nie należy do partii politycznej
3. PASTOR Dariusz Piotr, pedagog, zam. Warszawa, członek partii: Ruch Narodowy
4.RADZIKOWSKA Edyta, fizjoterapeuta, zam. Modrzew, nie należy do partii politycznej
5. MULAWA Krzysztof, kontroler finansowy, zam. Warszawa, członek partii: Ruch Narodowy
6. SKŁADANOWSKI Roman Ryszard, inżynier mechanik, zam. Wyszków, nie należy do partii politycznej
7. KRUPIŃSKA Anna, specjalista ds. planowania i logistyki, zam. Siedlce, nie należy do partii politycznej
8. DŁUSKA-REDES Ewa, magister administracji, zam. Olszyc Szlachecki, nie należy do partii politycznej
9. WIĘCKOWSKI Paweł Wojciech, przedsiębiorca, zam. Warszawa, członek partii: Ruch Narodowy
10. REDUCH Izabela, księgowa, zam. Mińsk Mazowiecki, członek partii: Korwin
11. WIELĄDEK Rafał Piotr, programista aplikacji, zam. Warszawa, członek partii: Ruch Narodowy
12. WOŹNIAK Mariusz, technik teleinformatyk, zam. Patok, członek partii: Korwin
13. JASIŃSKI Marek, politolog, zam. Pułtusk, członek partii: Ruch Narodowy
14. SOCHARSKA Hanna, technik obróbki skrawaniem, zam. Pułtusk, nie należy do partii politycznej
15. KASJANIUK Ada, fizjoterapeuta, zam. Wyszków, nie należy do partii politycznej
16. BALA Paweł, inżynier elektryk automatyk, zam. Węgrów, nie należy do partii politycznej
17. USIĄDEK Anna, specjalista bankowości, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
18. IGNACIUK Grzegorz, przedsiębiorca, zam. Szydłówka, nie należy do partii politycznej
19. TOBIASZ Maria, studentka, zam. Górzno, członek partii: Korwin
20. KRASSOWSKI Marcin Daniel, prawnik, zam. Młynarze, nie należy do partii politycznej
21. BRYK Bartłomiej Beniamin, specjalista ds. sprzedaży, zam. Wyszków, członek partii: Korwin
22. ŻMUDZIŃSKI Jakub Andrzej, przedstawiciel handlowy, zam. Ostrołęka, nie należy do partii politycznej
23.  HARASIM Michał, technik archiwista, zam. Siedlce, nie należy do partii politycznej
24. JOŃCZYK Beata Edyta, księgowa, zam. Wyszków, nie należy do partii politycznej

Lista nr 5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
1. GASIUK-PIHOWICZ Kamila, adwokat, zam. Pruszków, członek partii: Platforma Obywatelska RP
2. MROCZEK Czesław, prawnik, zam. Targówka, członek partii: Platforma Obywatelska RP
3. CHABERSKI Krzysztof Andrzej, nauczyciel, zam. Siedlce, członek partii: Platforma Obywatelska RP
4. POPIELARZ Mariusz Piotr, wyższy urzędnik samorządowy, zam. Ostrołęka, członek partii: Platforma Obywatelska RP
5. GRENDA Jarosław, inżynier mechanik, zam. Węgrów, członek partii: Platforma Obywatelska RP
6. KAMIŃSKI Zbigniew, nauczyciel, zam. Jasienica, członek partii: Platforma Obywatelska RP
7. CICHOŃ Alicja Emilia, urzędnik samorządowy, zam. Mińsk Mazowiecki, członek partii: Platforma Obywatelska RP
8. KALICKI Wiesław Andrzej, rolnik, zam. Żelków-Kolonia, członek partii: Nowoczesna
9. RYJEWSKI Daniel Rafał, ekonomista, zam. Warszawa, członek partii: Partia Zieloni
10. ŻOCHOWSKI Dariusz Leon, wykładowca akademicki, zam. Mińsk Mazowiecki, członek partii: Wolność i Równość
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11. DZIADAK Ryszard, muzealnik, zam. Maków Mazowiecki, członek partii: Platforma Obywatelska RP
12. KOBYLIŃSKI Grzegorz Stefan, menedżer sportu i turystyki, zam. Sokołów Podlaski, członek partii: Platforma Obywatelska RP
13. SAWICKA Bożena, dyrektor ośrodka adopcyjnego, zam. Siedlce, członek partii: Platforma Obywatelska RP
14. SOBIECH Robert, ratownik medyczny, zam. Kadzidło, nie należy do partii politycznej
15. PRUSACZYK Klaudia, student, zam. Ostrołęka, nie należy do partii politycznej
16. TRUSZKOWSKI Bartosz Kamil, prawnik, zam. Ostrołęka, członek partii: Nowoczesna
17. OBŁUDKA Mateusz, uczeń, zam. Maków Mazowiecki, nie należy do partii politycznej
18. WNOROWSKA Agnieszka Joanna, pracownik socjalny, zam. Pułtusk, członek partii: Platforma Obywatelska RP
19. WÓJCIK Maciej Mirosław, nauczyciel, zam. Wyszków, członek partii: Platforma Obywatelska RP
20. JASTRZĘBSKA Dorota, nauczyciel, zam. Sokołów Podlaski, członek partii: Nowoczesna
21. FALKOWSKA Katarzyna, specjalista zaopatrzenia medycznego, zam. Ostrołęka, nie należy do partii politycznej
22. KOZIOŁ Emilia, architekt krajobrazu, zam. Węgrów, członek partii: Platforma Obywatelska RP
23. KAWKA Marta, asystent dyrektora, zam. Zielonka, nie należy do partii politycznej
24. DANILUK Sybilla Stanisława, położna, zam. Łosice, nie należy do partii politycznej

Lista nr 7 - KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW
1. BEDNARCZYK Adam Adolf, inżynier mechanik, zam. Warszawa, członek partii: Organizacja Narodu Polskiego — Liga Polska,
złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powo-
łanej ustawy
2. CZAK Arkadiusz Kazimierz, mechanik, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
3. JAREMKO Janusz Adam, emeryt, zam. Warszawa, członek partii: Stronnictwo Pracy
4. KILUK Zbigniew Marian, emeryt, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
5. STOLARZ Ewa Helena, technik budowlany, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
6. SZAŁAŃSKA Katarzyna Lidia, handlowiec, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
7. FIAŁKOWSKA Joanna, rolnik, zam. Kuchary-Skotniki, nie należy do partii politycznej
8. PACHNICKA Daniela Feliksa, emeryt, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
9. MACION Anna, przedsiębiorca, zam. Czerwińsk nad Wisłą, nie należy do partii politycznej
10. PIEKUT Małgorzata Maria, emeryt, zam. Stary Boguszyn, nie należy do partii politycznej
11. FABIANOWICZ Robert Jan, rolnik, zam. Stary Boguszyn, nie należy do partii politycznej
12. TETKOWSKI Artur, pracownik PKP, zam. Legionowo, nie należy do partii politycznej
13. SMULEWICZ Zbigniew, przedsiębiorca, zam. Płock, nie należy do partii politycznej
14. FABIANOWICZ Andrzej, emeryt, zam. Nowy Boguszyn, nie należy do partii politycznej
15. TRYBUŁA Krystyna Elżbieta, emeryt, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
16. SZADZIEWSKA Aleksandra Tatiana, księgarz, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
17. GALAS Genowefa, emeryt, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
18. PIEKARSKA Anna Maria, fryzjer, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
19. KORWIN Łukasz Bogumił, reżyser, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
20. WYRZYKOWSKI Sebastian, handlowiec, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej

Lista nr 8 - KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
1. CZARNECKI Marek Aleksander, adwokat, zam. Łomianki, nie należy do partii politycznej
2. KOWALCZYK Urszula Elżbieta, handlowiec, zam. Bachorza, nie należy do partii politycznej
3. GAJOWNICZEK Krzysztof, pracownik administracji państwowej, zam. Chlewiska, nie należy do partii politycznej
4. STARZYŃSKI Rafał Radosław, pracownik naukowy, zam. Garwolin, nie należy do partii politycznej
5. KĘPA Justyna Joanna, nauczyciel, zam. Kobylin, nie należy do partii politycznej
6. LENDA Mariusz, technik elektronik, zam. Kadzidło, nie należy do partii politycznej
7. BODZAN Adam, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, zam. Kamieńczyk, nie należy do partii politycznej
8. SZYDŁOWSKA Ewa, rolnik, zam. Kazimierzów, nie należy do partii politycznej
9. ROBAK Alfred Franciszek, górnik, zam. Ocięte, nie należy do partii politycznej
10. CZARNOCKI Dominik, ratownik, zam. Siedlce, nie należy do partii politycznej
11. DEPTUŁA Urszula, ekonomista, zam. Ostrołęka, nie należy do partii politycznej
12. PIÓRKOWSKI Kamil, przedsiębiorca, zam. Księżopole-Smolaki, nie należy do partii politycznej
13. BUJALSKI Mirosław, technik elektronik, zam. Kobyłka, nie należy do partii politycznej
14. GÓRSKA Marianna, psychoterapeuta, zam. Unin, nie należy do partii politycznej
15. MARCHEWKA Grzegorz Stanisław, rzemieślnik, zam. Kobyłka, nie należy do partii politycznej
16. PRZEŹDZIECKA Marzena, rolnik, zam. Seroczyn, nie należy do partii politycznej
17. ZYŚK Jarosław Krzysztof, technik elektronik, zam. Ocięte, nie należy do partii politycznej
18. KISIELIŃSKI Dariusz Paweł, manager sprzedaży, zam. Siedlce, nie należy do partii politycznej
19. WYSMUŁEK Ewa, bankowiec, zam. Ostrołęka, nie należy do partii politycznej
20. RYŚ Andrzej Paweł, specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, zam. Siedlce, nie należy do partii politycznej
21. ROBAK Paulina Beata, fryzjer, zam. Ocięte, nie należy do partii politycznej
22. RYTEL Szymon, broker, zam. Kobyłka, nie należy do partii politycznej
23. GOŁACKA Małgorzata Halina, prawnik, zam. Łącko, nie należy do partii politycznej
24. NASTAŁA Andrzej Zbigniew, przedsiębiorca, zam. Garwolin, nie należy do partii politycznej

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach

/-/ Karol Pachnik

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI O WYBORACH 
DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Na podstawie Statutu Miejskiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr  XVII.183.2016 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r., w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów 
w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ogłasza nabór do Miej-
skiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim. 

1. Ustala się termin spotkania, na którym przeprowadzone zostaną wybory do Miejskiej Rady Seniorów  
w Mińsku Mazowieckim na dzień 17 października 2019 roku.

2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznejw Mińsku Mazowieckim,  
ul. J. Piłsudskiego 1A (sala konferencyjna) o godz. 17°° i trwać będzie do godz. 19°°.

3. Zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim należy dokonywać  w  Urzędzie Miasta Mińsk 
Mazowiecki,  ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 4 do 7 października  2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta. Zgłoszenie 
składa się w zaklejonej kopercie z opisem „Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim zarządzone 
na 17 października 2019 r.”.

4. Kandydat na członka Rady wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury przedstawia listę poparcia zawierającą minimum 20 
podpisów osób, które w dniu podpisania listy ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Wzór 
karty zgłoszenia kandydata stanowi załącznik do ogłoszenia na www.minsk-maz.pl. Można go pobrać również w pok. 4 
w Urzędzie Miasta.

5. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki do 9 października  2019 r. wyda obwieszczenie zawierające listę imienną kandyda-
tów do Rady.

6. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem miasta Mińsk Mazowiecki, która najpóźniej  
w dniu poprzedzającym spotkanie, o którym mowa w ust. 1 ukończyła 60 lat.

7. Nad przebiegiem spotkania czuwa komisja składająca się z trzech osób wyznaczonych przez Burmistrza  Miasta Mińsk Mazowiecki.
8. Wybory przeprowadzane na spotkaniu są bezpośrednie i tajne.
9. Głosowanie odbywa się przy pomocy karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do Statutu Miejskiej Rady 

Seniorów w Mińsku Mazowieckim.
10. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik spotkania okazuje komisji dokument ze zdjęciem umożliwiający stwier-

dzenie jego tożsamości.
11. Uczestnik spotkania odbierający kartę do głosowania potwierdza jej otrzymanie własnym podpisem w przeznaczonej na to rubry-

ce spisu, który jest tworzony na potrzeby wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim.
12. Po otrzymaniu karty do głosowania uczestnik spotkania udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
13. Każdy uczestnik spotkania posiadający czynne prawo wyborcze wskazuje na karcie wyborczej nie więcej niż trzech kan-

dydatów do Rady. Wskazania dokonuje się poprzez postawienie znaku X  w kwadracie umieszczonym po lewej stronie 
przy nazwiskach kandydatów.

14. Uczestnik spotkania wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu.
15. Głos uznaje się za nieważny w przypadku niezaznaczenia nazwiska żadnego kandydata lub zaznaczenia więcej niż trzech 

nazwisk kandydatów oraz użycia innego znaku niż X. 
16. Z przeprowadzonych wyborów komisja sporządza protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę otrzymanych przez 

nich głosów.
17. Za wybranych uważa się nie więcej niż 11 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów. W razie równej liczby 

głosów wśród kandydatów uzyskujących najmniejszą liczbę głosów kwalifikujących do składu Rady przeprowadza się 
losowanie.

18. W przypadku zgłoszenia mniej niż 7 kandydatów do Rady wyborów nie przeprowadza się. Po upływie 6 miesięcy  
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zwołuje kolejne spotkanie w sprawie wyborów osób do składu Rady.

  Załączniki do ogłoszenia do pobrania na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl

URZĄD INFORMUJE URZĄD INFORMUJE

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 października 
1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018r., 
poz. 400 ze zm.) Medal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 
50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal przy-
znawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Organem uprawnionym do przedstawienia  
Prezydentowi RP wniosku w sprawie nadania me-
dalu  mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki jest 
Wojewoda Mazowiecki.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie przedstawia się Prezydentowi RP nie 
wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym oso-
by proponowane do odznaczenia obchodzić będą 
50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Czas 
oczekiwania na przyznanie medali trwa kilka miesię-

cy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Kancelaria 
Prezydenta RP przesyła Jubilatom podpisany przez 
Prezydenta RP list gratulacyjny. Urząd Stanu Cywil-
nego po otrzymaniu medali powiadamia Jubilatów  
o planowanym terminie uroczystego wręczenia od-
znaczeń. Podczas uroczystości medale przyznane 
przez Prezydenta RP wręcza Burmistrz Miasta.

Organizacja uroczystości jubileuszo-
wych nie podlega opłacie skarbowej. Oso-
by, które nie zgłaszały jubileuszu po przeżyciu 
wspólnie 50 lat i nie otrzymały medalu mogą 
zgłosić chęć otrzymania medalu od Prezyden-
ta 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 inicjaty-

wą (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 1969 roku lub wcześniej i 
nie otrzymały Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie mogą zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego  
w Mińsku Mazowieckim w terminie do końca paź-
dziernika 2019 roku. Podany termin zgłoszeń wią-
że się z określoną wyżej procedurą. Należy zabrać  
ze sobą dowody osobiste (do wglądu).

O terminie i szczegółach organizacji uroczysto-
ści wręczenia medali Jubilaci zostaną powiadomieni 
w zaproszeniu przesłanym listownie przez  Urząd 
Stanu Cywilnegow Mińsku Mazowieckim.

                                               Iwona Stawska
              zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

                                                   

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZYZNAWANIA MEDALI  ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE
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  Z PRAC RADY MIASTA

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
2 sierpnia i 30 września 2019 roku

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.

UCHWAŁY PODJĘTE 2.08.2019 r.:
• Uchwała Nr X.93.2019 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność 

i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzie-
ci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
na lata 2014-2020, 

• Uchwała Nr X.94.2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
• Uchwała Nr X.95.2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
• Uchwała Nr X.96.2019 w sprawie uzyskania informacji o kandydatach na ławników od Komendantów Policji,
• Uchwała Nr X.97.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2026,
• Uchwała Nr X.98.2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019,
• Uchwała Nr X.99.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

UCHWAŁY PODJĘTE 30.09.2019 r.:
• Uchwała Nr XI.100.2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów    powszechnych  

na kadencję 2020 – 2023;
• Uchwała Nr XI.101.2019 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023;
• Uchwała Nr XI.102.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej zlokalizowa-

nej przy ul. Łąkowej w Mińsku Mazowieckim; 
• Uchwała Nr XI.103.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części miasta Mińsk Mazowiecki;
• Uchwała Nr XI.104.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Pięknej;
• Uchwała Nr XI.105.2019 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2020 rok;
• Uchwała Nr XI.106.2019 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
• Uchwała Nr XI.107.2019 w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym organizo-

wanym przez miasto Mińsk Mazowiecki;
• Uchwała Nr XI.108.2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie ustale-

nia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów);

• Uchwała Nr XI.109.2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie uchwa-
lenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki);

• Uchwała Nr XI.110.2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019; 
• Uchwała Nr XI.111.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2030.

OGŁOSZENIE
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mińsku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na obsługę  

prawną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1, Szkoły Podstawowej nr 1 ,3 ,4 ,5, 6 oraz Miejskiej Szkoły Artystycznej  
w Mińsku Mazowieckim. 

Szczegółowe informacje na stronie: zsp1mm.pl 
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