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Drodzy Czytelnicy,

zapraszamy Państwa na niecodzienne  
spotkanie z historią. W 101. rocznicę odzyska-
nia Niepodległości oprócz oficjalnych uro-
czystości proponujemy integracyjne święto-

wanie pod hasłem „Herbatka u Piłsudskiego”.  
Spotkajmy się, by razem cieszyć się  Niepodległą.

Obchody 11 listopada rozpoczniemy od Mszy świę-
tej i  oficjalnych uroczystości na Starym Rynku. Ale już od 11.00 -  rodzinne 
świętowanie! Wszystkim serwujemy tytułową herbatkę, wzbogaconą so-
kiem z malin i kawałek ulubionego ciastka Marszałka!

Podczas wydarzenia będzie można wziąć udział w grze historycznej 
i rozwiązać niepodległościową krzyżówkę. Okazją do artystycznej ak-
tywności będzie  happening „Stwórzmy razem flagę”.  O tym, co wyda-
rzyło się ponad 100 lat temu, w specjalnym minikinie opowie krótki film. 
Najmłodszych król Maciuś Pierwszy poprowadzi przez krainę demokra-
cji i odpowiedzialności za własne decyzje. Zaprosimy także Państwa do 
wspólnego „zdjęcia z wąsem”.  O 12.00 włączymy się w ogólnopolską 
akcję śpiewania hymnu państwowego. Wszyscy uczestnicy wydarzenia 
otrzymają jednodniówkę „Ślady Piłsudskiego w Mińsku”.

Ale to jeszcze nie wszystkie atrakcje tego dnia. 
Harcerze z Oddziału PTTK zapraszają na grę patriotyczną, która roz-

pocznie się o godz.11.11. Grupy wyruszą spod MDK.  Natomiast dyrektor 
Muzeum Ziemi Mińskiej zaprasza do Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich 
w Mińsku Mazowieckim  na doroczne spotkanie z piosenką legionową. 

Świętowanie rozpoczniemy już 10 listopada koncertem „Mazowsze  
w sercu Niepodległej” w wykonaniu 
artystów Mazowieckiego Teatru  
Muzycznego im. J. Kiepury. Re-
żyser Tomasz Gęsikowski za-
bierze widzów w podróż 
po najpiękniejszych, 
najbardziej charakte-
rystycznych utworach 
polskiej literatury muzycz-
nej, które odegrały znaczą-
cą rolę w naszej historii. Ze sce-
ny zabrzmią piosenki legionowe  
i lwowskie szlagiery, a także niezapo-
mniane przeboje międzywojnia.

Szczegóły programu na plakacie. 
Do zobaczenia! 

Katarzyna Łaziuk
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo,

13 października wybieraliśmy 
posłów i senatorów. Mieszkańcy 
Mińska Mazowieckiego  tłumnie 
poszli do lokali wyborczych, czego 
obrazem jest frekwencja na pozio-
mie 70,40%. Serdecznie Państwu 
dziękuję za taką aktywność, która 
z wyborów na wybory jest coraz 
większa. 

1 października uczestniczyłem w 
posiedzeniu Zarządu Stowarzysze-
nia „Metropolia Warszawa”. Gorą-
cą dyskusję wywołała gospodarka 
odpadami komunalnymi na ob-
szarze metropolii. Temat jest coraz 
trudniejszy i zarówno członkowie 
Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej są 
bardzo zaniepokojeni sytuacją na 
rynku odpadów komunalnych. Ro-
snące w zastraszającym tempie 
ceny odbioru i zagospodarowa- BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

nia odpadów, zbyt mało instalacji 
i chaos legislacyjny sprawiają, że 
samorządy metropolii warszawskiej 
stanęły pod ścianą. Skala problemu 
jest różna w poszczególnych samo-
rządach, ale problem jest na tyle 
ogromny, że  wymaga podjęcia 
natychmiastowych działań ze stro-
ny Stowarzyszenia. Samorządow-
cy chcą wspólnie podejmować 
działania, które pozwolą uchronić 
mieszkańców przed skutkami tej 
trudnej sytuacji na rynku odpadów.

Przynajmniej 12 000 000 zł mniej 
niż zakładaliśmy znajdzie się w bu-
dżecie miasta Mińsk Mazowiecki 
na 2020 r. Otrzymaliśmy właśnie 
z Ministerstwa Finansów roczną 
kwotę subwencji na 2020 r. oraz 
kalkulację kwoty dochodów z ty-
tułu udziału w PIT (na podstawie 
danych podatkowych za 2018 r.). 
Zamiast przewidywanego wzrostu 
dochodów wynikających z dobrej 
koniunktury gospodarczej i rosną-
cych wynagrodzeń, otrzymaliśmy 
kwoty niższe niż na rok obecny(?!). 
Ten ubytek w naszych dochodach 
nie odzwierciedla jeszcze obniżek 
PIT z ostatnich miesięcy, których 
skutki odczujemy w 2021 r. Taka 
dysproporcja pojawiła się pierwszy 
raz w historii finansów miasta i sta-
wia pod znakiem zapytania wszel-
kie działania inwestycyjne, a także 
zapewnienie nawet w ograniczo-
nym zakresie realizacji wydatków 

Marcin Jakubowski

bieżących. Miasto będzie musiało 
podjąć natychmiastowe działania  
w celu naprawy sytuacji finansowej. 
Samo zaciskanie pasa i ogranicza-
nie do minimum wydatków choć  
w tej sytuacji konieczne niestety nie 
wystarczy. Jednym z pierwszych 
działań musi stać się więc podnie-
sienie stawek podatkowych.

Mińsk Mazowiecki pozosta-
je jednym z najtańszych miast  
w Polsce pod względem wydat-
ków mieszkańców na usługi komu-
nalne. W 2019 r. awansowaliśmy  
o jedną pozycję w stosunku do roku 
ubiegłego. Nasi mieszkańcy wciąż 
płacą najmniej za wodę czy wy-
wóz odpadów,  nie mówiąc o trans-
porcie publicznym i miejscach par-
kingowych. Niestety, ciągły wzrost 
cen energii elektrycznej, wysokości 
płacy minimalnej oraz znaczne ob-
niżenie dochodów samorządów 
w podatku PIT powoduje koniecz-
ność zwiększenia cen usług komu-
nalnych również u nas w mieście. 
Jednak aktualnie możemy cieszyć 
się tym, że w skali kraju naszym 
mieszkańcom w portfelach zostaje 
więcej niż innym.
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Główną ideą Forum jest promocja  
regionu i wdrażanych w nim innowacyj-
nych rozwiązań, ze szczególnym uwzględ-
nieniem projektów współfinansowa-
nych  z funduszy europejskich. W dniach  
16-17 października burmistrz Marcin Ja-
kubowski wziął udział w 10. jubileuszo-
wym Forum. Organizatorzy zaprosili wło-
darza Mińska Mazowieckiego do stolika 
panelistów podczas debaty pt. „Ewolu-
cja czy rewolucja w rozwoju Mazowsza?  
#15LatUE”. Wraz z burmistrzem na-
szego miasta udział w dyskusji na 
ww. temat wzięli m.in.: wiceprezy-
dent Warszawy Michał Olszewski, 
dyr. Departamentu Strategii Rozwoju  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Ro-
bert Dzierzgwa, przedstawiciel Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miej-
skiej w Komisji Europejskiej Przemysław 
Kalinka.                            red. fot. z arch. UM MM

Józef Jedynak
– z pomocą słabszym i ku pamięci bohaterów

10. Forum Rozwoju Mazowsza

Jest w Mińsku człowiek, który mimo 
upływającego czasu, nieprzerwanie 
niesie pomoc inwalidom wojennym, 
kombatantom oraz wdowom po nich.

Józef Jedynak, bo o nim mowa, peł-
ni funkcję prezesa Związku Inwalidów 
Wojennych Oddział Mińsk Mazowiecki. 
Jednocześnie aktywnie działa w Radzie 
ds. Kombatantów przy Staroście Miń-
skim. Pan Józef dba o to, by na każdej 
lokalnej uroczystości państwowej obec-
ny był sztandar ZIW. Wcześniej poczet 
sztandarowy stanowili kombatanci, dziś, 
z racji podeszłego wieku, przekazali tę 
zaszczytną funkcję uczniom mińskich 
szkół. Pan Józef angażuje chętnych do 
dbania o Miejsca Pamięci Narodowej: są 
sprzątane, odświeżane, a przy ważnych 
rocznicach zapala się na nich znicze, 
składa kwiaty. W 2009 r. Józef Jedynak 
powołał Społeczny Komitet Budowy Po-
mnika Związku Inwalidów Wojennych. 
Pomnik odsłonięto 10 listopada 2009 r. 
przy głównej bramie jednostek Żandar-
merii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. 
Niezłomnie, począwszy od dnia odsło-
nięcia obelisku, organizuje uroczystości 
rocznicowe w listopadzie każdego roku 
przy wsparciu władz miasta, powiatu,  
z udziałem jednostek wojskowych i z po-
mocą lokalnych szkół. Dzięki staraniom 

Józefa Jedynaka w 2013 r. na Placu Sta-
ry Rynek odsłonięto tablicę upamiętnia-
jącą hitlerowski mord na mieszkańcach 
Mińska Mazowieckiego. Za swoją kilku-
dziesięcioletnią działalność społeczną 
na rzecz krzewienia patriotycznej toż-
samości lokalnej, za pomoc i wsparcie 
kombatantom oraz ich rodzinom Józef 
Jedynak był wielokrotnie odznaczany. 
Dziś, w przededniu 100. rocznicy po-
wstania Związku Inwalidów Wojennych 
RP przypominamy jego sylwetkę, by dać 
świadectwo niezwykłego poświęcenia 
dla idei, jaką jest patriotyzm.

red. fot. z arch. UM MM

Mija 10 lat od chwili, gdy Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  
po raz pierwszy przystąpiła do organizacji wydarzenia „Forum Rozwoju Mazowsza”. 
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11 października br. w Miejskiej Szkole 
Artystycznej odbyły się obchody Dnia 
Edukacji Narodowej. Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubow-
ski w swoim przemówieniu, dziękując 
za pracę nauczycielom i pracowni-
kom niepedagogicznym, wspomniał  
o sukcesach pedagogów oraz uczniów, 
nowych inwestycjach oświatowych 
oraz licznych wydarzeniach edukacyj-
nych na terenie miasta. 

W czasie uroczystości głos zabrali 
także posłowie na Sejm RP: Czesław 
Mroczek i Kamila Gasiuk-Pihowicz.  
W imieniu Samorządu Powiatu Mińskie-
go głos zabrał Przewodniczący Rady 
Powiatu – Mirosław Krusiewicz. Słowa 
podziękowań do zebranych skierował 
także Prezes Oddziału ZNP w Mińsku 
Mazowieckim Stanisław Mejszuto-
wicz. Wyróżnieni nauczyciele i dyrek-
torzy miejskich placówek oświatowych 
otrzymali nagrody Burmistrza Miasta. 
Wśród dyrektorów nagrody otrzymali: 
Dyrektor Przedszkola Nr 4 – Katarzyna 

Karwowska, Dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego Nr 1 – Sławomir Do-
mański, Dyrektor Szkoły Podstawowej  
Nr 5 – Ewa Szczerba,  Dyrektor Miej-
skiej Szkoły Artystycznej – Paulina 
Rzewuska-Korycińska oraz Wicedyrek-
tor Miejskiej Szkoły Artystycznej – Ar-
kadiusz Mizdalski. Gratulujemy także 
nagrodzonym nauczycielom, wśród 
których są: Urszula Kołodziejska (PM1), 
Beata Demianiuk (PM3), Edyta Ufnal 
(PM4), Ewa Rosłan (PM5), Anna Bemb-
nowicz (PM6), Beata Kaczmarska, Aga-
ta Chodowiec i Dariusz Kawka z ZS-P1, 
Anna Sadurska, Anna Gizińska i Kata-
rzyna Trojanek z SP Nr 1, Izabela Saga-
nowska, Agnieszka Krasuska i Tomasz 
Ruta z SP3, Monika Halagiera, Joanna 
Cygan i Krzysztof Bartnicki z SP4, Mi-
rosław Kruszewski z SP5 oraz Grażyna 
Suchodolska i Magdalena Sędek z SP6. 

W trakcie uroczystości nagrody 
dyrektora otrzymali również wyróżnie-
ni pracownicy niepedagogiczni szkół  
i przedszkoli miejskich: Emilia Pożycz-
ka, Sławomir Gałązka, Renata Żołądek, 

Sylwester Rogala, Stanisław Wójcicki, 
Bogdan Odalski, Jacek Drewicz, Sta-
nisława Gałązka, Alicja Madziar, Paweł 
Kowalik, Ewa Mroczkowska i Zbigniew 
Noiszewski. 

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej uświetnił występ Andrze-
ja Grabowskiego – polskiego aktora 
teatralnego i filmowego, artysty ka-
baretowego i wokalisty. Absolwent 
krakowskiego PWST, pierwszy suk-
ces odniósł w spektaklu pt. „Prze-
praszam, czy tu biją”. Role w „Bożej 
podszewce” czy „Kapitał, czyli jak 
zrobić pieniądze w Polsce” oraz w se-
rialu „Świat według Kiepskich” czynią 
go aktorem wszechstronnym i stawia-
ją w panteonie wyśmienitych aktorów 
polskiej sceny. Na zakończenie uro-
czystości Burmistrz Miasta zaprosił 
wszystkich na spotkanie przy kawie  
i torcie.

Zespół Oświaty, fot. z arch. UM MM
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Ruszyła budowa ul. Żwirowej 
W czwartek, 10 października, burmistrz 
Marcin Jakubowski, zastępca wójta 
Gminy Mińsk Mazowiecki Radosław Le-
gat oraz radni miejscy i gminni „wbili ło-
patę” pod budowę ul. Żwirowej. 

Wykonawcą zadania jest firma „R.D.B. 
– Roboty Drogowe i Brukarskie Miro-
sław Krysiuk” z Mińska Mazowieckiego. 
Nadzór inwestorski będzie sprawowany: 
w branży drogowej  przez Antoniego  
Tułodzieckiego ZDM Sp. z o.o., w branży 
sanitarnej przez Jerzego Nieścioruka.

Zakres zadania obejmuje:
- budowę 5,5 m jezdni o nawierzchni  
bitumicznej;
- budowę chodnika i zjazdów z betono-
wej kostki brukowej;
- budowę systemu odwodnienia, w tym 
kanału o śr. 1000 mm jako zbiornika  
retencyjnego zamkniętego wraz z sepa-
ratorem.

Wartość umowy to 1 405 000 zł, w tym 
wartość robót sanitarnych to 532 586 
zł. Roboty drogowe dofinansowane są 
przez Gminę Mińsk Mazowiecki w kwo-
cie 900 000 zł.

Wykonanie systemu odwodnienia dofi-
nansowane jest w ramach projektu pn. 
„Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazo-
wieckim – I Etap”.

Wydział Inwestycji

W środę, 9 października, zaproszeni 
przez Sławomira Domańskiego, dyrek-
tora ZS-P nr 1, goście podziwiać mogli 
nową bieżnię oddaną do użytku po mo-
dernizacji. 

Wśród zaproszonych osób znaleźli się 
m.in.: burmistrz Marcin Jakubowski, 
wicemarszałek województwa Elżbieta 

Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami  
opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” w ramach  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Bieżnia w „Dąbrówce”  już po modernizacji
Lanc, posłanka Kamila Gasiuk-Piho-
wicz, dyrektor Departamentu Edukacji 
Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszał-
kowskim Mirosław Krusiewicz oraz radni 
miejscy i powiatowi. 

Dzięki pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Mazowieckiego (kwota 
wsparcia 95 250 zł) młodzież oraz star-

si amatorzy biegania będą mogli ko-
rzystać z odnowionej, 4-torowej bieżni 
okrężnej o długości 250 m, bieżni prostej  
do biegów sprinterskich na 60 m oraz  
ze skoczni do skoków w dal.

red., fot. z arch. UM MM

 fot. z arch. UM MM
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Dofinansowanie na zakup fortepianu
Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało 
dofinansowanie na realizację zadania 
pn.: ”Zakup wyposażenia do Miej-
skiej Szkoły Artystycznej I stopnia  
im. Konstantego Ryszarda Domagały 
w Mińsku Mazowieckim”  ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. 

Otrzymane dofinansowanie będzie 
przeznaczone na zakup fortepianu pół-
koncertowego klasy mistrzowskiej. 
Planowana całkowita wartość zadania 
wynosi 250 000,00 zł, natomiast kwota 
dofinansowania to 100 000,00 zł, co sta-

nowi 40% kosztów całkowitych realizacji 
zadania. Przewidywany termin realizacji 
zadania to 31.12.2019 r. 

Zakupiony fortepian będzie wykorzysty-
wany w nowej sali koncertowej. Plano-
wane do realizacji zadanie, to kolejny 
element kompleksowego planu rozwoju 
Miejskiej Szkoły Artystycznej. Szkoła 
wyposażona w nowy fortepian umożliwi 
kontynuację dotychczasowego kształ-
cenia, urozmaici proces dydaktyczny  
i stworzy dogodne warunki do prezen-
tacji efektów nauki na scenie przed wi-
downią. 
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Spektakl w ramach projektu

Kim jesteś i dlaczego się za mną skra-
dasz? – zapytała Gęś.

Miło, że mnie zauważyłaś – powie-
działa Śmierć – Jestem przy tobie od 
twoich narodzin, tak na wszelki wypa-
dek.

Gąska Klementyna pewnego dnia 
spotyka Śmierć. Na ten widok dostaje 
gęsiej skórki, ale nie ucieka, nie krzy-
czy… Zresztą Śmierć wygląda inaczej, 
niż spodziewała się Klementyna: nie 
trzyma w ręku kosy, nie jest ani stara, ani 

brzydka, lubi spacerować i rozmawiać 
o słodyczach. Między dwiema bohater-
kami rodzi się relacja, poznają się coraz 
lepiej i głębiej.

„Wyszłyśmy od tematu śmierci, a za-
częłyśmy przyglądać się życiu, jego re-
gułom, tej naszej codziennie grze w kla-
sy. Z muzyczno-ruchowych improwizacji 
powstał spektakl nie tylko o odchodze-
niu, ale o twórczej obecności w świecie 
pełnym wyzwań.” Justyna Sobczyk, re-
żyserka.

Spektakl „Śmiertelnie trudna gra” 
to kolejne wydarzenie w ramach re-
alizowanego przez Miasto Mińsk Ma-
zowiecki i Mazowiecki Instytut Kultury 
projektu „Kultura włączania” Dziękujemy 
najmłodszym za przyjęcie naszego za-
proszenia i obecność.

red., fot. M. Ankiersztejn

W Muzeum Miasta Krnov w Czechach 
odbyło się otwarcie wystawy mińskie-
go artysty Krzysztofa Rusieckiego.  
Twórca zatytułował ją "Świat w ziarnku 
piasku". Wystawa wzbogacona była 
rzeźbą Ladislava Steiningera, które-
go prace mińszczanie mogli podzi-
wiać w Miejskiej Bibliotece Publicznej   
w lutym bieżącego roku.  Wystawa jest 
dostępna do 17 listopada 2109. Jak  
artysta objaśnia swoją twórczość? 

„Pomyślałem, że malowanie piasku ziarn-
ko po ziarnku to jest nie tylko technika 
malowania, ale również wspaniały malar-
ski temat. I zaczęło się. Forma i treść wy-
mieszały się, tworząc zawiesinę, której nie 
sposób do końca zanalizować. Zacząłem 
malować piasek i malować za pomocą 
piasku, pisać piaskiem i pisać o piasku 
– obok obrazów malowanych pojawiły  
się obrazy pisane. Potem strona interne-
towa www.emblemer.pl z komentarzami  
i w końcu książki-katalogi. I tak już od po-
nad dwudziestu lat staram się zobaczyć 
świat w ziarnku piasku”. 

Krzysztof Rusiecki

„Świat w ziarnku piasku”
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W dniach 4-6 października władze litew-
skich Telsz gościły reprezentację samo-
rządowców z naszego miasta w ramach 
corocznie organizowanego spotkania 
miast siostrzanych. Delegacji z Mińska 
Mazowieckiego w składzie: Hanna Ki-
raga (wydz. Promocji, Kultury i Sportu), 
Daniel Skarzyński (radny) i Jerzy Mróz 
(radny) przewodził zastępca burmistrza 
Krzysztof Michalik. 

Poza spotkaniami roboczymi w gro-
nie wszystkich delegacji, gdzie omawiano 
plany na dalszą współpracę z Telszami, 
reprezentanci naszego miasta brali udział 
w wielu miejscowych wydarzeniach. Jed-
nym z nich był tradycyjny festiwal „Rynek 
2019“, poświęcony 800. rocznicy upa-
miętnienia pierwszej pisemnej wzmianki 
o Żmudzi. Wszyscy goście z miast part-
nerskich i organizacji rejonu, mieszkańcy 
miasta uczestniczyli w uroczystej procesji 
i festynie na rynku w Telszach. Goście  
z Polski, Czech, Francji, Sakartwellu ma-
szerowali z flagami swoich miast. Pszcze-
larze, rzemieślnicy, mieszkańcy wysta-
wiali swoje ręczne wyroby, owoce i plony. 
Po festynie członkowie polskiej delegacji 
odwiedzili ekspozycję Muzeum Zimnej 
Wojny w Plateliai. Podczas okupacji so-
wieckiej była tu jedna z 4 podziemnych 
baz rakietowych na Litwie. W drewnianym 
dworze w Biržuvėnai do 1940 roku miesz-
kała polska rodzina Górskich i miejsce to 
również miała okazję odwiedzić mińska 
delegacja. Opowiedziano tam zachwyca-
jącą historię losów polskiej rodziny, wła-
ścicieli wielu posiadłości na terenie Litwy, 
założycieli urokliwych parków krajobrazo-
wych i dworów drewnianych, represjono-

wanych przez sowieckich okupantów. To 
przepiękna opowieść o ich życiu, kultu-
rze, codzienności i wzruszającej historii 
rodu na tle wydarzeń historycznych. 

Przewodnikiem polskiej delegacji była 
Danute Popovic, której serdecznie dzię-
kujemy za troskę i opiekę.

red., fot. z arch. UM MM

Delegacja samorządowców w Telsiai
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Zakończenie I kadencji działalności 
Miejskiej Rady Seniorów
10 października burmistrz Marcin Jaku-
bowski spotkał się z radnymi Miejskiej 
Rady Seniorów I kadencji, by podzię-
kować za 3 lata owocnej współpracy. 

Wśród zrealizowanych zadań radni 
seniorzy pochwalić się mogą np. bez-
płatnymi przejazdami komunikacją miej-
ską dla osób pow. 65. r.ż. bez względu 
na miejsce zamieszkania czy zamonto-

W piątek, 25 października, w Urzędzie 
Miasta odbyło się I posiedzenie Miej-
skiej Rady Seniorów II kadencji. Zgod-
nie z uchwałą poprowadził je burmistrz 
Marcin Jakubowski do momentu wybo-
ru Przewodniczącego Rady. 

Radni seniorzy przed rozpoczęciem prac 
złożyli uroczyste ślubowanie, po którym 
przeprowadzono głosowanie w celu wy-
brania Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Rady na nową kadencję.
Miejska Rada Seniorów w Mińsku Mazo-
wieckim  II kadencji:

1. Wanda Rombel – przewodnicząca,
2. Alicja Szymla – wiceprzewodnicząca,
3. Stefan Karwowski,
4. Helena Leśniak
5. Waldemar Mirecki
6. Jerzy Nurek
7. Kalina Starzyńska
8. Zygmunt Szlichciński

Radni seniorzy zapraszają na spotkania 
w każdy drugi wtorek miesiąca i zachę-
cają do zgłaszania spraw, którymi po-
winni się zająć. 

Rada Seniorów II kadencji już ukonstytuowana

waniem przez ZDM ławeczek na przy-
stankach. Radni seniorzy brali czynny 
udział w przygotowywaniu Miejskiego 
Dnia Seniora, uczestniczyli w wielu kon-
ferencjach i zjazdach organizacji senio-
ralnych, by wymieniać się dobrymi prak-
tykami w obszarze polityki senioralnej 
prowadzonej przez samorządy. 

Na zakończenie kadencji 2016-2019 
burmistrz przygotował mińskim radnym 
seniorom specjalne podziękowania oraz 
drobne upominki. Słowa wdzięczności 
za możliwość współpracy z Radą o ta-
kim składzie skierowała też do zebra-
nych Alicja Cichoń, która ze wskazania 
burmistrza wspiera w działaniach Miej-
ską Radę Seniorów. Za nami dopiero 
pierwsza kadencja, a za chwilę zaczy-
namy drugą. Szlak przetarty i nowe wy-
zwania przed mińskimi seniorami oraz 
władzami miasta.

Alicja Cichoń, fot. z arch. UM MM

Najbliższe spotkanie otwar-
te odbędzie się 12 listopada  
(wtorek) w godzinach 11.00-13.00  
w sali 6 (parter) w Urzędzie Miasta. 
Korespondencję kierować można na 
adres: radaseniorow@minsk-maz.pl lub 

Miejska Rada Seniorów, Urząd Mia-
sta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji  
3 Maja 1, Mińsk Mazowiecki 05-300.

Alicja Cichoń, fot. z arch. UM MM



11  MIM / 2019 / PAŹDZIERNIK

AKTUALNOŚCI

Trafna Interwencja
9 października br. o 10.00  w Szko-
le Podstawowej nr 4, ul. Siennicka 17  
w Mińsku Mazowieckim odbyła się 
konferencja edukacyjno-szkoleniowa 
pt. „TRAFNA INTERWENCJA”. Skie-
rowana była przede wszystkim do 
dyrektorów, pedagogów, nauczycie-
li, psychologów i całego środowiska 
oświatowego w powiecie mińskim. 

Konferencja była odpowiedzią na 
coraz częstsze problemy związane  
z przypadkami kryzysów psychicznych 
w tym depresji, samookaleczeń, zabu-
rzeń odżywiania, jak anoreksji czy bulimii 

oraz uzależnień od nowych technologii 
wśród dzieci i młodzieży. 

Brak wiedzy, nieumiejętność roz-
poznania, czy zbyt późne zauważenie 
problemu może prowadzić do różnego 
typu zagrożeń w rozwoju, w tym nawet 
do śmierci. Aby takich sytuacji było jak 
najmniej, wychwycenie poszczególnych 
przypadków  poprzez TRAFNĄ INTER-
WENCJĘ przełoży się na skuteczną 
pomoc. To poprawi aktualną sytuację 
oraz zwiększy oczekiwany efekt profi-
laktyczny. 

Projekt „Trafna Interwencja”, którego 
główną częścią była konferencja, (inne 

to między innymi: plakaty edukacyjne, 
superwizje dla profesjonalistów) miał za 
zadanie wesprzeć udzielanie profesjo-
nalnej pomocy związanej z wyżej wymie-
nionymi zjawiskami środowiska zwią-
zane z dziećmi i młodzieżą. To od ich 
umiejętności, szybkiego rozpoznania, 
spostrzegawczości i wiedzy będzie zale-
żeć, jak profesjonalnie zostanie podjęta 
TRAFNA INTERWENCJA w  stosunku do 
dziecka i jego najbliższej rodziny. Rodzi-
ny, która mierzy się z chorobą psychicz-
ną czy uzależnieniem od nowych tech-
nologii lub zaburzeniami odżywiania.

Konferencja edukacyjno-szkolenio-
wej pt. „Trafna Interwencja”, realizo-
wana jest w ramach projektu (pod tym 
samym tytułem)  i współfinansowana 
ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Realizatorem jest Fun-
dacja Europejskie Centrum Edukacji „Po 
Prostu”, która zaprosiła do współpracy 
takich specjalistów, jak Wiesław Sokoluk 
(pedagog, seksuolog, superwizor), Bian-
ca-Beata Kotoro (psycholog, psycho-
onkolog, psychoseksuolog) czy Marcin 
Juwa (prawnik, pedagog, kryminolog). 
Projekt został objęty Patronatem Hono-
rowym Burmistrza Miasta Mińsk Mazo-
wiecki.

MKRPA, fot. z arch. UM MM

7 października w Urzędu Miasta w Miń-
sku Mazowieckim odbyło się szkolenie  
pt. „Pobór próbek odpadów palenisko-
wych w ramach prowadzenia czynno-
ści kontrolnych przeprowadzanych 
przez Straże Miejskie i Gminne oraz 
pracowników samorządowych”.

Szkolenie zainicjowane przez Ko-
mendant Straży Miejskiej Annę Kwiat-
kowską przeprowadzono dla ośmiu 
Straży Miejskich z województwa mazo-
wieckiego. Składało się z  profesjonal-
nego wykładu oraz z części praktycznej. 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
podpisał z Centralnym Laboratorium Po-
miarowo-Badawczym umowę w zakre-
sie badania odpadów paleniskowych  
z pobranej próbki. 

red. fot. z arch. UM MM

Pobór próbek odpadów paleniskowych 
– szkolenie dla Straży Miejskich
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Festiwal 
orkiestr

W dniach 19-23 września 2019 r.  Miej-
ska Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazo-
wiecki zrzeszająca absolwentów MSA 
I stopnia im. Konstantego Ryszarda 
Domagały występowała na Międzyna-
rodowym Festiwalu Orkiestr Dętych  
w Niemczech w Bad Schlema, niedale-
ko Drezna. Z grupą muzyków  pojechali 
również nauczyciele szkoły oraz dyrek-
tor Paulina Rzewuska-Korycińska.

Nasi muzycy zaprezentowali się bardzo 
dobrze. Swoją grą porwali niemiecką 
publiczność do tańca, brawom nie było 
końca a bisów nie brakowało. Po sze-
ściu udanych koncertach, na których 
dopisała pogoda, wszyscy wrócili szczę-
śliwi do Polski. 

Joanna Nowik, Małgorzata Rąbalska
fot. z arch. MSAw Bad Schlema
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Tytuł Mistrza Świata 
World Artistic Dance Federation 2018
Grupa La Flaca ze Studia Tańca La Fla-
ca w dniach 11-13 października obro-
niła ubiegłoroczny tytuł Mistrza Świata 
World Artistic Dance Federation 2018 
zdobyty w Libercu w Czechach w Con-
temporary Ballet - formacja. W tym 
roku Mistrzostwa Świata w tańcu odby-
ły się w Polsce w Orlen Arena w Płocku 
i trwały 3 dni.

Studio Tańca La Flaca łącznie stanęło  
9 razy na mistrzowskim podium. 
Oto wyniki:

1. La Flaca - Contemporary Ballet 
– formacja, dorośli pow.15 lat
2. La Flaca - Jazz Dance – formacja, 
dorośli pow.15 lat
2. La Flaca - Artistic Dance Show 
– formacja, dorośli pow.15 lat

2. La Flaca Family - Artistic Dance Show
- mini formacja pow.15 lat
2. Kacper Sarna - Contemporary Ballet 
- solo pow.15 lat
2. Kacper Sarna - Jazz Dance 
– solo pow.15 lat
2. Kajetan Konowrocki - Contemporary 
Ballet - solo juniorzy 12-15 lat 
3. Mini La Flaca - Contemporary Ballet 
- mini formacja 8-11 lat 
3. Julian Wieczorek - Contemporary 
Ballet - solo juniorzy - 12-15 lat

Tuż za podium znaleźli się: Roksana Ani-
szewska i Oliwia Zagórska - Jazz Dance 
Duet 8-11 lat (4. miejsce), Mini La Fla-
ca - Jazz Dance - mini formacja 8-11 lat  
(5. miejsce), La Flaca Junior- Contempo-
rary Ballet - formacja juniorzy 12-15 lat 
(7. miejsce).

W Mistrzostwach wzięło udział ponad 
3 tysiące zawodników. Prezentacje 
mińskich tancerzy przygotowane zo-
stały przez Jakuba Chocholskiego przy 
współpracy z Aleksandrą Borkowską. 

oprac. na podst. mat. studia tańca
fot. z arch. grupy
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Brać rycerska z budowlanej

W Dniu Edukacji Narodowej 14 paź-
dziernika społeczność Zespołu Szkół 
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 
Mazowieckim była świadkiem ślubo-
wania uczniów 22 klas pierwszych.  

W swoim wystąpieniu dyrektor Małgo-
rzata Beczek podkreśliła, że najcenniej-
szym dobrem tej szkoły są uczniowie 
realizujący z pomocą kompetentnej 
kadry swoje marze-nia. Wspomniała  
o wysokich wynikach osiąganych przez 

   AKTUALNOŚCI

placówkę oraz rosnącej liczbie uczniów 
zainteresowanych szeroką ofertą edu-
kacyjną „Królówki”. Uczestniczący  
w uroczy-stości Starosta Miński Anto-
ni J. Tarczyński, gratulując młodzieży 
wyboru szkoły i życząc owocnej nauki, 
nawiązał do motta szkoły: „Dziś - cie-
kawa nauka, wkrótce – ciekawa praca”. 
Dyrektor i Prezes Zarządu Przedsiębior-
stwa Budowy Dróg i Mostów, fundator 
stypendiów dla najlepszych uczniów  
w zawodzie technik budowy dróg –  

Mariusz Serżysko zapewnił, że ciekawa 
praca czeka przy nowej inwestycji re-
prezentowanego przez niego zakładu.  
Po części oficjalnej uczestnicy ślubo-
wania z zainteresowaniem obejrzeli  
i nagrodzili gromkimi brawami program 
artystyczny. Czy nowo zaprzysiężone 
„księżne” i „książęta” zrealizowali swoje 
ma-rzenia? Zobaczymy. Najwcześniej za 
3 lata … 

oprac. na podst. mat. szkoły
fot. z arch. ZS nr 1
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Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działa-
ją dwie ochotnicze straże pożarne. W celu   
zwiększenia bezpieczeństwa strażaków  
i skuteczności działań ratowniczych  Mar-
szałek  Województwa  Mazowieckiego,  na  
wniosek  Burmistrza  Miasta  Mińsk Mazo-
wiecki Marcina  Jakubowskiego,  dokonał  
wsparcia  i  nieodpłatnie doposażył  wszyst-
kie  jednostki  OSP  z terenu  miasta  Mińsk  
Mazowiecki w umundurowanie bojowe dla  
5 druhów, w tym:
1.Ubranie  specjalne  (kurtka  
i  spodnie)  - 2 x 5 kpl.,
2.  Buty  specjalne  gumowe    
- 2 x 5 par,
3.  Rękawice  specjalne  strażackie   
- 2 x 5 par,
4.  Hełm  strażacki  z  latarką     
- 2 x 5 kpl.

9 października br. Członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc w sie-
dzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku 
Mazowieckim przekazała jednostkom przeciwpo-
żarowym nowe specjalistyczne umundurowania  
ochronne.  W uroczystości brali również udział: 
posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, Przewodni-
czący Rady Powiatu Mińskiego Mirosław Kru-
siewicz, Radny  Rady Miasta Tomasz Płochocki, 
Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski oraz przed-
stawiciele OSP.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej realizują 
zadania z zakresu ochrony życia, zdrowia, mienia 
i środowiska naturalnego. Otrzymane umunduro-
wanie bojowe zapewni poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu pracy ratowników oraz wpłynie na po-
prawę gotowości bojowej jednostek: OSP w Miń-
sku Mazowieckim i OSP Kędzierak.

Zespół Zarządzania Kryzysowego, fot. z arch. UM MM

Sprzęt  dla  jednostek  OSP

AKTUALNOŚCI
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Po raz dwunasty trzy papieskie szkoły 
zorganizowały Powiatowy Dzień Papieski.  
W tym roku był przegląd teatralny i konkurs 
na lapbook dotyczący papieskich pielgrzy-
mek. Tegoroczny Dzień Papieski obchodzo-
ny był w całej Polsce pod hasłem „Wstań-
cie, chodźmy”. Szkoły Salezjańskie, Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II z Miń-
ska Mazowieckiego i Szkoła Podstawowa 
im. Karola Wojtyły z Huty Mińskiej kolejny 
raz przygotowały dla mieszkańców powia-
tu mińskiego atrakcyjną propozycję prze-
łożenia nauki Jana Pawła II na praktyczne 
działania.

– Jesteśmy niezmiennie przekonani, że warto 
pamiętać o życiu i nauczaniu Jana Pawła II  
i warto tę pamięć, wiedzę i idące za tym 
postawy przekazywać młodemu pokoleniu 
-  mówił ksiądz Ryszard Woźniak, dyrektor 
Szkół Salezjańskich podczas gali podsu-
mowującej Powiatowy Dzień Papieski, któ-
ra odbyła się 24 października w szkole przy 
Budowlanej. Razem z księdzem galę – jak 
co roku - prowadzili dyrektor Piotr Matzanke  
i dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki.

Pielgrzymkowe lapbooki
Jedną z tegorocznych propozycji był konkurs 
na lapbook, czyli tematyczną teczkę dotyczą-
cą pielgrzymek Jana Pawła II. Jurorzy otrzy-
mali do oceny 55 prac z 15 szkół (z Mińska 
Mazowieckiego, Sulejówka, Cisia, Chobotu, 
Mistowa, Kałuszyna, Brzózego, Wielgolasu, 
Jakubowa, Stojadeł, Huty Mińskiej, Kałuszy-
na, Dobrego i Dębego Małego).

– Poziom prac był bardzo wyrównany. Jeśli 
ktoś poczuł, że werdykt jest niesprawiedliwy, 
to zgadzam się z nim – żartował ks. Woj-
ciech Pancewicz, proboszcz parafii w Hucie 
Mińskiej i juror w lapbookowym konkursie. 
Oprócz niego w jury pracowały – Joanna 
Wilczak (dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Mińsku Mazowieckim) i Ewa Rafałowska 
(wicedyrektor szkoły w Hucie Mińskiej). 

Jurorzy postanowili wyróżnić jedenaście 
prac. W kategorii kl. 1-4 nagrodzono prace: 
Wiktorii Szostak (Wielgolas), Karoliny Ro-
sochackiej (Stojadła), Zuzanny Mazur (Ja-
kubów), Amelii Wygas (Sulejówek), Rafała 
Płoszaja (Chobot) i Urszuli Tenderendy (Ka-
łuszyn). W kategorii kl. 5-8 wyróżniono prace 
– Pauliny Kujawskiej (Jakubów), Hanny Bodo 
(Salezjanie), Kariny Kolińskiej (Brzóze), Marii 
Berskiej (Kałuszyn) i Karoliny Kudlak (SP 2 
Mińsk Mazowiecki). Wszyscy uczestnicy oraz 
ich opiekunowie otrzymali drobne upominki  
i dyplomy, a wyróżnieni także dodatkowe na-
grody. Prace konkursowe można było oglą-
dać na wystawie. Wszyscy zgodnie zachwy-
cali się kreatywnością młodych twórców.

Teatr o człowieku
Druga propozycja została skierowana do 
uczniów starszych klas szkół podstawowych 
oraz uczniów szkół średnich. Zaproszono ich 
do udziału w Powiatowym Przeglądzie Te-
atralnym, którego mottem były słowa Jana 
Pawła II: „Człowieka trzeba mierzyć miarą 
serca”. Jurorzy obejrzeli i ocenili osiem ma-
łych form teatralnych. Były wśród nich etiudy 
teatralne, teatr ruchu czy monodram. 

Aktor Maurycy Wolf doceniał emocjonalność 
występów i wrażliwość sceniczną młodych 
aktorów, a nawet obiecywał pomoc tym, któ-
rzy będą chcieli w przyszłości w tym zawo-
dzie wystartować. Oprócz niego w jury pra-
cowali także: Maciej Omylak z Centrum Myśli 
Jana Pawła II w Warszawie oraz twórczyni 
mińskiej sceny musicalowej – Urszula Brzost. 
Jury przyznało dwa równorzędne pierwsze 
miejsca i dwa równorzędne drugie miejsca. 
Najwyżej oceniono spektakl „Lustro” w wy-
konaniu uczniów Salezjańskiego Liceum oraz 
monodram „Człowiek” zaprezentowany przez 
Klaudię Karpińską z tej samej szkoły. Oba 
przedstawienia wyreżyserowała polonistka 
Diana Gajc-Piątkowska. Drugie miejsce zajął 
teatr ruchu „Siła przyjaźni” w wykonaniu pod-
opiecznych Iwony Kowalczyk i Beaty Szcze-
pańskiej z Zespołu Szkół Specjalnych w Igna-
cowie oraz spektakl „MłoDOŚĆ” szkolnego 

teatru Pod Spodem pod kierunkiem Izabeli 
Saganowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. 
Poza tym wyróżniono trzy młode aktorki za 
wybitne kreacje aktorskie – Klaudię Karpiń-
ską, Urszulę Podlasek i Klarę Sosnowską.
Każda grupa teatralna otrzymała statuetkę, 
aktorzy i opiekunowie - upominki, a nagro-
dzone grupy także nagrody rzeczowe.

Gala z kremówkami 
Podczas gali podsumowującej Powiatowy 
Dzień Papieski nie tylko wręczono nagrody, 
ale można było także obejrzeć trzy nagrodzo-
ne spektakle i wszystkie konkursowe lapbooki. 

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy kon-
kursów i ich opiekunowie, ale także wielu 
zaproszonych gości. Instytut Papieża Jana 
Pawła II w Warszawie reprezentowała dr 
Aneta Buczyńska, a Muzeum Jana Pawła II 
i Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – 
Piotr Dmitrowicz. Niezawodnym gościem 
był starosta miński Jan Antoni Tarczyński. 
Burmistrza Marcina Jakubowskiego repre-
zentowały: kierownik referatu oświaty – Bo-
żena Macheta i kierownik wydziału promocji, 
kultury i sportu – Katarzyna Łaziuk. W spo-
tkaniu wziął udział Przemysław Ogonowski  
z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Przy-
byli także przedstawiciele służb munduro-
wych – swoją reprezentację mieli: Oddział 
Specjalny Żandarmerii Wojskowej, Centrum 
Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, 23. Baza 
Lotnictwa Taktycznego, Powiatowa Komen-
da Policji, Państwowa Straż Pożarna i Straż 
Miejska. Obecni byli również dyrektorzy szkół 
oraz instytucji oświaty i kultury – dyrektor 
MZM Leszek Celej, dyrektor MBP Elżbieta 
Sieradzińska, dyrektor PPP Edyta Ludwi-
niak. Wśród gości znaleźli się również: Wan-
da Rombel (przewodnicząca Miejskiej Rady 
Seniorów) i Stanisław Mejszutowicz (prezesa 
mińskiego oddziału ZNP). 

Organizatorzy dziękowali mecenasom przed-
sięwzięcia, czyli instytucjom warszawskim, 
takim jak Instytut Papieża Jana Pawła II, 
Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Jana 
Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego oraz sa-
morządowcom – staroście mińskiemu An-
toniemu J.  Tarczyńskiemu, wójtowi gminy 
Mińsk Mazowiecki Antoniemu Piechoskiemu 
i burmistrzowi Mińska Mazowieckiego – Mar-
cinowi Jakubowskiemu. Dziękowano także 
patronowi medialnemu, czyli tygodnikowi 
„Idziemy” oraz fundatorowi pysznych kre-
mówek – Rafałowi Majewskiemu z Mrozów.  
Za rok kolejny Powiatowy Dzień Papieski.

Izabela Saganowska, 
fot. Przemysław Piątkowski

Lapbooki i teatry dla papieża
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W piątek tradycyjnie większość działań 
organizatorzy kierują przede wszyst-
kim do młodzieży szkolnej. W Miejskiej 
Bibliotece Publicznej młodzi ludzie 
będą mogli wziąć udział w warszta-
cie poświęconym słynnemu Archiwum 
Ringelbluma, prowadzonym przez edu-
katorkę z Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego. W Miejskim Domu Kultury 
zaś wyświetlony zostanie film Roberty 
Grossman „Kto napisze naszą histo-
rię”. Będzie także coś dla ciała: mini-
warsztaty kulinarne z plecenia chałki. 

Wieczorem zaś mieszkańców zapra-
szamy na szabasowy wieczór. W czasie 
spotkania w MBP poznamy symboli-
kę tego ważnego żydowskiego święta i 
dowiemy się, co łączy judaizm i chrze-
ścijaństwo. Wieczór zwieńczy koncert 
muzyczny, którego ważnym elementem 
będzie wspólne śpiewanie. 

Sobotnie przedpołudnie to czas dla ro-
dzin. Zapraszamy rodziców z najmłod-
szymi dziećmi  na warsztat „Wszystkie 
moje mamy”.  Szymek, mały chłopczyk, 
bohater książki Renaty Piątkowskiej, za-
bierze nas za mury warszawskiego get-
ta, by opowiedzieć o losie małych dzieci 
w tamtych trudnych dniach.  Czerwona 
nitka poprowadzi wszystkich ku wła-
snym bohaterom, których wyobrażone  
historie będzie można zabrać do domu. 
Dla trochę starszych przeznaczony 
jest warsztat „Arka Czasu, czyli wielka 
ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy 
do teraz i wstecz”. Rafał, prawie 9-letni 
chłopiec, mieszkaniec Dzielnicy, opowie 
historie dzieci z czasów drugiej wojny 
światowej. Uczestnicy zaś sami będą 
mieli okazję napisać opowieść – historię 
małych bohaterów tamtych dni. Bo waż-
ne jest, by pamiętać… Uczmy dzieci do-
bra, by świat był dobry. Uczmy je pamię-
tać, bo przyszłość świata należy do nich. 
Tradycyjnie odbędzie się także ciesząca 
się dużą popularnością gra miejska. Tym 
razem oparta będzie na relacjach i wspo-
mnieniach mińskich Żydów. Uczestnicy 
poznają Leona Guza i jego żonę, Gutę 
Tyrangiel, Chila Kirszenbauma, Efra-
ima Siedleckiego, Romę Byczuk , Jó-
zefa Goldmana oraz Polaków: Olgierda 
Mackiewicza i Stanisława Jurkowskiego. 
Materiały i zdjęcia zebrane podczas gry 
posłużą do stworzenia „Sztambucha 
mińskich Żydów”.  

Wieczorem zapraszamy zaś Państwa na 
etiudę teatralną „I była miłość w getcie” 
opartą na wspomnieniach Marka Edel-
mana. Młodzi ludzie opowiedzą historie 
tych, którzy doświadczyli rzeczywisto-
ści getta i… przeżyli w nim to, co naj-
piękniejsze – miłość.  Przesłaniem „Bo 
miłość jest obowiązkiem” zamkniemy  
V Dni Kultury Żydowskiej „Bliscy  i od-
daleni”.

Justyna Radomińska

Napiszemy Waszą historię…
Pod takim hasłem w listopadzie (22-23. 11.) w naszym mieście 
odbędą się kolejne, piąte już, Dni Kultury Żydowskiej. 
Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w nich.

Szczegółowy program obchodów V Dni Kultury Żydowskiej zostanie opublikowany 
na stronie MBP.

SPORTKULTURAKULTURA
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 „VI Wieków Mińska Mazowieckiego 
– Mińsk Mazowiecki 
w okresie międzywojennym”

      KULTURA

25 września w Restauracji Planeta od-
była się promocja tomu V wydawnictwa  
„VI Wieków Mińska Mazowieckiego – 
Mińsk Mazowiecki w okresie między-
wojennym”. Podczas spotkania z auto-
rem Januszem Kuligowskim padło wiele 
pytań dzięki którym słuchacze poznali 
warsztat pracy archiwistycznej, rozsze-
rzyli wiedzę na temat Mińska w okre-
sie międzywojennym 1918-1939. Do 
tej pory w ramach serii wydawniczej VI 
wieków Mińska Mazowieckiego zostały 
wydane dwa tomy, tom I to „VI Weków 
Mińska Mazowieckiego - Archeologia 
najdawniejsze dzieje”. W 2020 roku uka-
żą się kolejne dwa Tomy III i IV, opisu-
jące dzieje miasta od końca XVI wieku 
do początku wieku XX. Dwa ostatnie 
tomy II opisujący okres średniowiecza  
i VI dotyczący dziejów miasta po II Woj-
nie światowej, które ukażą się w 2021 
roku. Wieczór promocyjny uświetnił wy-
stęp artystyczny Anny i Andrzeja Wło-
darczyków.

29 września w Muzeum Ziemi Mińskiej 
Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich miało 
miejsce spotkanie z autorem Przemysła-
wem Fedorowiczem,  promujące książ-
kę "Siódmacy w kampanii wrześniowej 

- Obsada 7. Pułku Ułanów Lubelskich 
im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego we 
wrześniu 1939 roku". 

Wydawnictwo dotyczy pierwszego 
opracowania obsady osobowej 7. Pułku 
Ulanów Lubelskich. W książce oprócz 
życiorysów ze zdjęciami tytułowych 
„siódmaków” można znaleźć krótkie 
wspomnienia i ciekawostki nawiązujące 
do ich życia, na spotkaniu pojawiły się 
m.in. rodziny rtm. Majchrowskiego, ppor. 
Gołasza, st. wachm. Przekory, plut. Ło-
kietka i plut. Goli., dzięki którym autor 
mógł zgromadzić materiały niezbędne 
do opracowania. Dzięki pieczołowitej 
pracy autora udało się w niej zgromadzić 
do tej pory nie publikowane i bezcenne 
zdjęcia oraz wspomnienia. "Pułki tworzą 
żołnierze, a każdy z nich to oddzielna 
ludzka historia. Oddali dla Polski to co 
mieli najcenniejsze - życie i zdrowie. Za-
pomnieć o nich nie wolno". 

Książki dostępne są do kupienia  
w Muzeum Ziemi Mińskiej przy ulicy 
Okrzei 16 w Mińsku Mazowieckim.

Prapremiera sztuki "Boski Elwiro" w ru-
inach dworku Michała Elwiro Andriollego
Sztuka "Boski Elwiro" napisana na zamó-
wienie Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 
Mazowieckim przez Bożennę Abratow-
ską w inscenizacji Arkadiusza Głogow-
skiego to wyjątkowe przedsięwzięcie, 
którego finał widzowie mogli oglądać 
podczas prapremiery sztuki 5.10.2019  
w malowniczych ruinach dworku Micha-
ła Elwiro Andriollego.

Celem całego przedsięwzięcia było 
pokazanie postaci Michała Elwiro An-
driollego i jego małżonki Natalii Hele-
ny Tarnowskiej w latach zamieszkania  
w dworku w Stasinowie, który dziś jest 
własnością Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Organizatorzy poprzez artystyczną for-
mę przybliżyli postać jednego z najwięk-
szych polskich ilustratorów i zarazem 
twórcę stylu Świdermajer.
Wystąpili:
Kinga Teresa Głogowska 
- Natalia
Arkadiusz Głogowski 
- Andriolli 

„Siódmacy 
w kampanii 
wrześniowej”

Prapremiera sztuki
"Boski Elwiro"

Rozmowy bardzo 
polityczne
19 września w siedzibie Muzeum Zie-
mi Mińskiej przy ul. Stefana Okrzei 16 
spotkaliśmy się z Jakubem Majmurkiem  
i Adrianem Stankowskim podczas wyda-
rzenia cyklicznego pt. „Rozmowy bardzo 
polityczne”. Zapraszamy do uczestni-
czenia w kolejnych spotkaniach wspól-
nie organizowanych przez Muzeum Zie-
mi Mińskiej oraz Klub Idei.
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Stanisław Górka
- Herman Altenberg
Maurycy Wolf 
- Dr Henryk Dobrzycki
Muzyka - Filip Matuszewski
Skrzypce - Joanna Rybak 
Animacja - Sylvii Złotucha
Zdjęcia i montaż filmu - Maria Wiśnicka i 

Andrzej Wyrozębski
W filmie wykorzystano pracownię i rzeź-
by Ryszarda Kozłowskiego
Wykonanie scenografii - Wiktor Piasecki
Mapping 3D - Ireneusz Dąbrowski.

Współorganizatorami wydarzenia byli: 
Samorząd Województwa Mazowieckie-

go, Gmina Mińsk Mazowiecki, Biblioteka 
Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki.
Wykonawcami byli: Muzeum Ziemi  
Mińskiej w Mińsku Mazowieckim oraz 
Teatr Grot.

MZM, fot. Leszek Siporski i MZM
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Biblioteka w październiku

To już V edycja ogólnopolskiej akcji 
„Noc Bibliotek”! W bibliotekach w całej 
Polsce czekają na czytelników wydarze-
nia przygotowane specjalnie na tę oka-
zję. Wspólnie z głównymi organizatorami 
wydarzenia, cieszymy się, że czytelnicy, 
którzy być może po raz pierwszy prze-
kroczyli próg naszej Biblioteki po raz 
pierwszy właśnie w tę noc, z przyjem-
nością wrócili do nas w dzień, a także  
i w kolejne dni. 

W tym roku zabraliśmy czytelników  
w krainę dźwięków. Wraz z Mińskim To-
warzystwem Muzycznym zaprosiliśmy 
na wernisaż wystawy "2019 rokiem Sta-
nisława Moniuszki" oraz wspaniałą mu-
zyczną ucztę z Kapelą Niwińskich.

Biuro Roku Stanisława Moniuszki 
przygotowało wystawę planszową do-
tyczącą kompozytora. Składa się ona 
z 15 plansz przybliżających jego życie i 
twórczość. Można się było z niej dowie-
dzieć m.in. o pochodzeniu Moniuszki, 
miastach, w których mieszkał, jego eu-
ropejskich podróżach, najważniejszych 

dziełach oraz poczytać wypowiedzi wy-
bitnych twórców kultury na temat posta-
ci kompozytora.

To uczniowie wiejskich muzykantów, 
praktycy i badacze muzycznych tra-
dycji Polski, poszukujący rdzennego 
brzmienia muzyki wiejskiej, inicjatorzy 
i uczestnicy licznych działań na rzecz 
ożywiania rodzimej tradycji muzycznej. 
Ten muzyczny kolektyw tworzą Mateusz 

Noc Bibliotek 
na ludowo

i Agnieszka Niwińscy, a także współpra-
cujący z nimi m. in. Katarzyna Szurman, 
Jan Tarkowski. Muzycy repertuar czer-
pią z muzyki skrzypcowej Polski cen-
tralnej i południowo - wschodniej, na-
uczony wprost od rdzennych mistrzów, 
odnaleziony w archiwalnych nagraniach  
i zapisach nutowych. Wykonując wiej-
skie tańce i zabawy, sięgają po spraw-
dzoną przez pokolenia formułę spon-
tanicznego, wiejskiego muzykowania. 
Kultywują taneczny kontekst starej 
muzyki. Podczas koncertu w bibliotece 
zagrali dla nas wiejskie oberki, poleczki, 
krakowiaki, walczyki i ludowe pieśni. 

Wystawa

Kapela Niwińskich
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Krzysztof Nowakowski - marzyciel, spor-
towiec, maszer,  który od wielu lat po-
dróżuje przez życie psim zaprzęgiem, 
organizując wyprawy w rejony polarne 
i startując w najdłuższych wyścigach 
psich zaprzęgów w Europie. W roku 2010 
dwa zespoły prowadzone przez Krzysz-
tofa i jego żonę Darię objechały dookoła 
największe europejskie jezioro położone 
za kołem polarnym, Inarijarvi. Trzysta 
kilometrów pokonali w trzy dni. To był 
początek ich zmagań z Daleką Północą,  
o których opowiada książka "23. ki-

lometr". Tego niezwykłego maszera 
mieliśmy okazję poznać 9 października  
w bibliotece w ramach cyklu „Biblioteka 
Podróży”. Autor przybył do nas w towa-
rzystwie swojej pięknej suczki Heni, któ-
ra swoim urokiem osobistym w mig zdo-
była sympatię uczestników spotkania. 

Krzysztof Nowakowski opowiadał  
o doświadczeniach i emocjach, których 
dostarcza psi zaprzęg. Obcowanie z dzi-
ką przyrodą, zwiedzanie świata i pozna-
wanie tajemnic zwierząt to stałe elemen-
ty związane z tą formą przemieszczania 
się. A tym, którzy nie mogli być obecni 
na spotkaniu, polecamy serdecznie 
książkę „23. kilometr”, już dostępną dla 
czytelników w naszej bibliotece. 

MBP, fot. z arch. biblioteki i UM MM

Wkrótce w bibliotece: 

• 7 listopada, o godz. 18:30  
– w ramach cyklu „Spotkanie  
z Wydawcą” bibliotekę odwiedzi 
Jerzy Illg 

• 30 października, o godz. 14:30 – 
„Kinoteka dla Niewidomych” 

• 13 listopada, o godz. 18:30  
– w ramach cyklu „Bi-
blioteka Podróży” odwie-
dzi nas Wojciech Górecki  
i opowie nam o książce „Kirgiz 
wraca na koń”

• 22 – 23 listopada – Dni Kultury 
Żydowskiej.

Psim zaprzęgiem 
przez życie
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Z niezwykle ciekawą propozycją wy-
szedł mieszkający w Mińsku Mazowiec-
kim Portugalczyk Hugo Marques. Z jego 
inicjatywy Miejski Dom Kultury 27 wrze-
śnia zorganizował spotkanie z kulturą 
Portugalii. „Portugalia: Wakacje Piłsud-
skiego” - to pierwsze z przewidzianych 
w Mińsku Mazowieckim wydarzeń, któ-
rych celem jest promocja i popularyzacja 
kultury portugalskiej. 

Podczas spotkania odbyła się pro-
jekcja filmu dokumentalnego, udo-
stępnionego przez Ambasadę Polski  
w Portugalii, który uświetnił portugalskie 
obchody 100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Dokument nie tylko 
traktuje o pobycie Marszałka Piłsudskie-
go w Quinta Bettencourt, w Funchal, 
lecz także odsłania przed widzem uro-
ki tego niezwykłego archipelagu – jego 
mieszkańców, języka portugalskiego, 
bogactwa gospodarczego, kulturowego 
i edukacyjnego.

Wydarzenie uświetnili znamienici 
goście - dr André Sopas de Melo Ban-
deira,  zastępca Ambasadora Portu-
galii w Polsce oraz José Carlos Costa 
Dias, przedstawiciel Instytutu Camõesa  
w Warszawie, którzy opowiadali o po-
dejmowanych przez te instytucje działa-
niach w Polsce. 

Spotkanie zakończył pokaz taneczny 
„W rytmie współczesnego fado” w wy-
konaniu Studia Tańca La Flaca.

We wrześniu zaprosiliśmy dzieci z ro-
dzicami na rodzinne warsztaty „Słowiań-
skie lalki motanki”. To najstarsze znane 

nam lalki. Powstają poprzez związywa-
nie szmatek i koronek wełną, sznurkiem 
i nićmi. Wykonywały je już nasze pra-
babcie - z miłością i zgodnie z rytuałami. 
Wierzyły, że mają magiczną moc i przy-
noszą szczęście.

Kiedyś lalki skręcano z kawałków 
starej, niepotrzebnej odzieży – podczas 
naszych warsztatów uczestnicy wy-
bierali kolorowe, jaskrawe i pastelowe 
tkaniny różnego rodzaju, tak, by każdy 
znalazł coś dla siebie i stworzył niepo-
wtarzalną pełną uroku lalkę. 

New Bone to kwintet jazzowy złożo-
ny z młodych, utytułowanych muzyków. 
Czterema płytami (w tym trzema autor-
skimi) utwierdził swoją pozycję na pol-
skim rynku jazzowym. 

Portugalskie
klimaty

Zamotane lalki

Od-JAZZdowy 
koncert
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28 września zespół wystąpił w MDK 
z koncertem „Teatr Witkacego od-JAZ-
Zdowo”. Tytuł ten to również tytuł płyty, 
będącej efektem wieloletniej współpracy 
muzyków z teatrem.  

Publiczność podczas koncertu mo-
gła usłyszeć motywy z takich spektakli, 
jak m.in. „Na niby - naprawdę”, „Cza-
rownice z Salem”, „Dr Faustus” czy „Bal 
w Operze” autorstwa Jerzego Chruściń-
skiego - wybitnego kompozytora muzyki 
teatralnej, które w charakterystycznym 
dla siebie klimacie współczesnego jazzu 
zaaranżował zespół New Bone.

To wielkie marzenie niepoprawnego 
Pieska, który porzuca rodzinną budę  
i kochającego Tatę. Wszystko po to, by 
zdobyć pierwszą nagrodę na wystawie 
psów w Mieście Róż. Niestety róże mają 
też kolce! Piesek oddaje swoją miskę 
i obrożę, by móc trochę się pobawić. 
Wszystko skończyłoby się może źle, 
gdyby nie Biały Kotek idący za nim łapa 
za łapą. 

Taką przypowieść o niepoprawnym 
piesku i kochającym tacie obejrzeli naj-
młodsi widzowie 6 października w MDK. 

Nie ma co tu kryć – na dworze coraz 
chłodniej, zbliża się pora roku, w czasie 
której zwierzęta będą potrzebowały na-
szej pomocy. Dlatego 12 października 
zaprosiliśmy dzieci na rodzinne warsz-
taty budowania karmników dla ptaków.  

Zajęcia podzielone były na trzy czę-
ści – edukacyjną, praktyczną i artystycz-
ną. Podczas części pierwszej uczestnicy 
warsztatów dowiedzieli się, dlaczego 
warto dokarmiać ptaki, w jakich miesią-
cach jest to robić najlepiej i co należy 
wkładać do karmnika, a czego nie po-
winno się wkładać wcale. O tym opowia-
dał leśnik Pan Waldemar Walczak. 

Niewątpliwą atrakcją tej części 
warsztatów było spotkanie z sokolni-
kiem Panem Mariuszem Chróścickim, 
któremu towarzyszyły ptaki drapieżne. 
Uczestnicy warsztatów mieli niecodzien-
ną okazję spotkania „oko w oko” z soko-
łem i jastrzębiem, podziwiania puszczy-
ka i głaskania płomykówki.

Baśniowy pokoik

Domek dla ptaków
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W części praktycznej przy pomocy 
wkrętów, śrubokrętów, gwoździ, młot-
ków i papieru ściernego powstawały 
piękne drewniane karmniki w góralskim 
stylu, które następnie w części arty-
stycznej były malowane i ozdabiane we-
dług uznania. 

15 października Mińsk Mazowiecki 
odwiedził zespół El Salsero. Ta założona 
w 2007 roku w San Jose grupa w swoim 
repertuarze ma utwory własne oraz kom-
pozycje legend muzyki latynoamerykań-
skiej takich jak Hector Lavoe, Cheo Fe-
liciano, Ruben Blades, Ray Baretto czy 
Marc Anthony.

Michał Stawski, klawiszowiec ze-
społu, podróżując po Ameryce Central-
nej zgromadził wokół siebie grupę fan-
tastycznych muzyków oraz przyjaciół, 
którzy dali się porwać przez Atlantyk do 
Polski, gdzie udało się zorganizować tra-
sę koncertową zespołu.

Flamenco to emocje - żal, miłość, 
radość, smutek, tęsknota, ale także nie-
nawiść czy zemsta - zaśpiewana, wytań-
czona, wygrana na strunach hiszpańskiej 
gitary, oddana silnym rytmem cajonu, 
kastanietów, czy po prostu wyklaskana. 

19 października w MDK odbyły się 
warsztaty flamenco, które poprowa-
dziła La Bogusha - Bogumiła Delima-
ta - polska artystka od wielu lat żyjąca  
w Granadzie, tancerka flamenco, malar-
ka. Ważnym elementem jej działalności 
są inicjatywy kulturalne skierowane do 
członków społeczności romskich. 

Natomiast dzień później widzowie 
mogli obejrzeć nowy spektakl stworzony 
przez Bogumiłę Delimatę i Cristo Oso-
rio - muzyka z Barcelony „Aluricán Fla-
menco”. Artystom na scenie towarzyszył 
Jose Maria Ponce Lara - gitarzysta fla-
menco z Barcelony.

Wszystko o flamenco

W latynoskim rytmie
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Niedzielne (29.09) spotkanie z poezją w Pałacu - wiersze Mirona Białoszewskiego interpretował Adam Fidusiewicz

  
Spotkania z poezją

Makramowa sówka

Zapraszamy dzieci w wieku pow. 7 lat 
wraz z rodzicami na warsztaty „Makramowa 
sówka”.

Aby wziąć w nich udział, nie trzeba umieć 
pleść - podstawowych makramowych węzłów 
nauczycie się na zajęciach. Z dwugodzinnych 
warsztatów każdy wyjdzie z własnoręcznie 
wykonaną sówką. Pleść będziemy ze sznur-
ków bawełnianych - na miejscu wybierzecie 
sobie kolor, który najbardziej Wam pasuje.

W cenie otrzymacie wszystkie materiały  
i wiedzę niezbędną do wykonania sówki.

30.11.2019, godz. 10.00
bilet 30 zł - 1 sówka

Zrób swój notes! Warsztaty introligatorskie ze Studiem Hekla

Zapraszamy na warsztaty introligatorskie podczas których wykonamy własnoręcznie zeszyt 
od A do Z. Proces powstawania notesu (lub szkicownika) będzie obejmował wybór papieru do 
okładek oraz proces introligatorski (szycie broszurowe, bigowanie, barwienie nici).

Obok notesów A5 powstaną notatniki kieszonkowe szyte na zszywki z marmurkowymi 
okładkami. Z pozostałych ścinków będziemy robić kolaże i grzbiety do okładek.

Technika broszurowa - której tajniki będziemy poznawać - pozwala na szybkie i jakościowe 
stworzenie notatnika za pomocą igły, nici introligatorskich, nożyka i linijki. Zdobyte podczas 
warsztatów umiejętności można łatwo powtórzyć w domu czy w pracowni i wykorzystać do szy-
cia zeszytów lub albumów na zdjęcia z autorskimi okładkami. Jest to również doskonała metoda 
do wydawania zinów, photobooków i publikacji o mikro nakładach.

Zapewniamy wszystkie materiały i narzędzia do pracy. Każdy uczestnik uszyje 4 notesy, 
które zabierze ze sobą do domu. 

sobota, 23.11, godz. 11:00-13:00,
bilet 30 zł / osoba

WARSZTATY W MDK
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Wydarzenia
 w Miejskiej Szkole Artystycznej 

Relację rozpoczynamy słowami zapro-
szonego gościa Marii Korejwo - poetki 
i malarki, która zaszczyciła swoją obec-
nością naszą społeczność szkolną. Pani 
Maria powiedziała:  „W wielu szkołach 
muzycznych bywałam, ale czegoś ta-
kiego jeszcze nie doświadczyłam”. Po 
tych słowach z zachwytem wyraziła się 
o pięknej sali i o niezwykłej atmosferze 
warsztatów.

Wybraliśmy formę warsztatów, aby 
każdy uczeń czuł się ważny jako wyko-
nawca i jako odbiorca. My nauczyciele 
wraz z uczniami stworzyliśmy piękny 
muzyczny obraz „Pór Roku” przepełnio-

Spotkanie z poezją i malarstwem Marii Korejwo
Spotkanie z poezją i malarstwem lokalnej artystki Marii Korejwo przy muzyce. Pory 
roku w muzyce, malarstwie, poezji. 

ny  poezją czytaną przez autorkę i peda-
gogów naszej szkoły w pięknej scenerii 
obrazów ustawionych na sztalugach.
Przewodnią myślą muzyczną były kon-
certy skrzypcowe Antonio Vivaldiego – 
przebój muzyki klasycznej „Pory Roku”.

Płynnie przechodziliśmy od wykona-
nia fragmentów tychże koncertów przez 
zespół smyczkowy, poprzez wiersze  
(w tym również sonety stanowiące pro-
gram literacki muzyki Vivaldiego), wyko-
nania utworów solowych i tematycznych 
piosenek, do najbardziej medialnej for-
my jaką jest interpretacja ruchowa wy-
branych fragmentów koncertów w wy-
konaniu klasy rytmiki.

Młodsi uczniowie zainspirowani 
własną interpretacją „Pór Roku” sko-
rzystali z możliwości naniesienia swojej 
wyobraźni na papier w formie rysunków  
o tym samym tytule. Starsi uczniowie 
oraz nauczyciele i rodzice dzielili się 
swoimi wrażeniami między sobą oraz  
z zaproszonym gościem. Prędko zrodził 
się pomysł powtórzenia koncertu w nie-
co skróconej formie w czasie Spotkania 
Szkół Artystycznych, które planowane 
są 28 listopada 2019. Liczymy, że bę-
dziemy mogli pokazać wtedy piękno 
koncertu szerszemu gronu odbiorców.
Sobotnie przedpołudnie minęło szybko, 
twórczo i pięknie.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom 
zaangażowanym podczas tworzenia 
warsztatów:
• klasie rytmiki Anity Wasilewskiej i Anny 
Kabali – za interpretacje ruchowe kon-
certów Vivaldiego
• klasie skrzypiec Urszuli Chrulskiej i kla-
sie wiolonczeli Katarzyny Łuszczyk – za 
wykonanie fragmentów koncertów Vival-
diego przez zespół smyczkowy
• solistom z klasy fortepianu Joanny No-
wik i Jacka Nazarczuka – za utwory so-
lowe i akompaniament
• klasie teorii Anny Mazaj – za wykonanie 
tematycznych piosenek (śpiew)
• Magdalenie Idyckiej – za warsztaty pla-
styczne
• Monice Kuchcie -  za zdjęcia
• Radzie Rodziców – za poczęstunek

Opracowanie Joanna Nowik i Anna Mazaj
fot. Monika Kuchta
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Relacja z warsztatów 
z Agnieszką Lasko
 
Dnia 7 października gościliśmy w szkole 
pianistkę, pedagoga fortepianu. autorkę 
podręcznika "Fortepian. Pierwsza kla-
sa" -  panią Agnieszkę Lasko. 

Warsztaty poprzedził wykład dla pe-
dagogów dotyczący nauczania począt-
kowego gry na fortepianie z ukierunko-
waniem na improwizację fortepianową.  
W dalszej części wystąpili uczniowie, 
którzy prezentowali utwory z Elementa-
rza. Pani Agnieszka Lasko poprowadziła 
warsztaty w formie konsultacji. Dzieciom 
bardzo przypadły do gustu prowadzone 
zajęcia. Teraz bardzo chętnie będą grać 
utwory z Elementarza. Do zobaczenia na 
następnych spotkaniach! 

Opracowanie Joanna Nowik
fot. Joanna Nowik

Dnia 9 października uczniowie szko-
ły wraz z pedagogami zaprezentowali 
koncert z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej w siedzibie ZNP w Mińsku Mazo-
wieckim. Artyści zostali bardzo ciepło 
powitani. Zagrali utwory z repertuaru 
klasyki i folkloru. 

Wystąpili uczniowie z repertuarem:
Maksymilian Abramowski -„Ecossaise”
Natalia Kocbus -„Tango”
Jan Jarzębski -„Czerwone jabłuszko”
Antoni Marczak i Antonina Majos - Con-
certino i „Wirujący walczyk”
Marta Sabak - „Piraci z Karaibów”

W części drugiej imprezy seniorzy 
uczyli się pod kierunkiem muzyków pie-
śni ludowej „Laura i Filon. Seniorzy udo-
wodnili, że czytanie nut nie sprawia im 
żadnego problemu.

Jak zwykle artystów nagrodzono 
brawami i słodyczami. Dziękujemy za 
zaproszenie!

Opracowanie Joanna Nowik
fot. Edyta Abramowska

Koncert uczniów Miejskiej Szkoły Artystycznej 
w Związku Nauczycielstwa Polskiego
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Urząd Transportu Kolejowego zaprasza 
uczniów szkół podstawowych z całej 
Polski do wzięcia udziału w Akcji Mu-
ral. Najlepszy pomysł na mural ozdo-
bi ścianę w centrum Warszawy. Dzieci  
i młodzież mogą rywalizować o atrakcyj-
ne nagrody zarówno dla zwycięskiej kla-
sy, jak i całej szkoły. 

Konkurs trwa 
od 1 października 
do 15 grudnia 2019 r.

Konkurs organizowany przez Urząd 
Transportu Kolejowego w ramach „Kam-
panii Kolejowe ABC” przeznaczony jest 
dla uczniów klas III-VI szkół podstawo-
wych z całej Polski. Zadaniem uczestni-
ków będzie stworzenie najlepszej grafiki 
prezentującej zasady bezpieczeństwa na 
terenach kolejowych. Projekt powinien 
być związany tematycznie także z noso-
rożcem Rogatkiem, bohaterem „Kampa-
nii Kolejowe ABC”.

Spośród wszystkich nadesłanych 
prac zostanie wybrany najlepszy projekt. 
Przy współpracy jego autorów i znanych 
artystów muralowców w czerwcu 2020 
roku koncept zostanie przeniesiony na 
ścianę budynku przy Placu Zawiszy w 
centrum Warszawy jako wielkoformato-
wy mural i będzie ozdobą stolicy przez 
kolejne pół roku.

– Konkurs plastyczny na projekt mu-
ralu organizowany w ramach „Kampanii 
Kolejowe ABC” pozwoli dzieciom na od-
krycie w sobie artystycznych zdolności. 
Wierzę, że udział w Akcji Mural będzie 
dla nich niezapomnianą przygodą, a jed-
nocześnie pozwoli im utrwalić zasady 
bezpiecznego podróżowania koleją i po-
szerzyć wiedzę dotyczącą właściwego 
poruszania się na terenach kolejowych – 
uważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzę-
du Transportu Kolejowego.

Poza wielkoformatowym muralem, 
na zwycięzców czekają atrakcyjne na-
grody. Autorzy najlepszej pracy pojadą 
na 3-dniową zieloną szkołę, a szkoła, 
której podopieczni zwyciężyli, otrzyma 
20 000 zł na odmalowanie wybranych 
pomieszczeń. Jurorzy przyznają także 5 
wyróżnień, a szkoły, do których uczęsz-
czają ich autorzy, otrzymają 5 000 zł na 
odmalowanie jednego pomieszczenia 
szkolnego. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy 
wykonać kolorowy projekt muralu w for-
macie A4 lub A3 w orientacji pionowej, 
w zespole liczącym od 3 do 30 uczniów 
z klas III-VI szkoły podstawowej. Prace 
należy przesłać do 15 grudnia 2019 r. za 
pomocą formularza dostępnego na stro-
nie www.kolejoweabc.pl/akcjamural.

Akcję merytorycznie i praktycz-
nie wspiera m.in. psycholog dziecięca,  
dr Aleksandra Piotrowska, będąca spo-
łecznym doradcą Rzecznika Praw Dziec-
ka i Komitetu Ochrony Praw Dziecka. 
Nad wykonaniem projektu muralu czu-
wać będą profesjonalni artyści muralow-
cy, Lucy Fidos oraz Bartek Podlewski, 

Akcja Mural – nowy konkurs w ramach
„Kampanii - Kolejowe ABC”

znani między innymi z murali ursynow-
skich w Warszawie. 

Akcja Mural organizowana jest  
w ramach projektu „Kampania Kolejo-
we ABC” realizowanego przez Urząd 
Transportu Kolejowego. Kampania jest 
współfinansowana ze środków Fundu-
szu Spójności w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące 
Akcji Mural dostępne są na stronie in-
ternetowej www.kolejoweabc.pl/akcja-
mural.
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W dniu 5.10.2019 odbył się zorganizowany 
pod patronatem Starosty Mńskiego- An-
toniego Jana Tarczyńskiego, Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowieck-Marcina Jaku-
bowskiego i Wójta Gminy Mińsk Mazowiec-
ki Janusza Antoniego Piechoskiego II Bieg 
Pamięci Powstańców Warszawy.

Impreza miała charakter ogólnopolskie-
go święta biegania, a zorganizowana była 
dla upamiętnienia Partona szkoły Powstań-
ców Warszawy w 75 rocznicę Powstania 
Warszawskiego jak również 75-lecia istnie-
nia szkoły. Bieg był wpisany w cykl imprez 
uświetniających 20-lecie Powiatu Mińskiego.

Sygnałem do startu o godzinie 9.30. im-
prezę rozpoczął  Dyrektor Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy 
Tomasz Płochocki. Pierwsze wystartowały 
dzieci i młodzież (kasy1-3, 4-6,7-8). Jako 
ostatni w biegach dzieci wystartowała grupa 
27 przedszkolaków na symbolicznym dystan-
sie 100 metrów. Wszystkie przedszkolaki po 

wbiegnięciu na metę zostały nagrodzone me-
dalami oraz nagrodami niespodziankami.

Najszybsi w pozostałych biegach dzie-
cięcych i młodzieżowych ( klasy 1-8 ) zostali 
nagrodzeni statuetkami i nagrodami niespo-
dziankami. 

Bieg główny poprzedziło odegranie  Hym-
nu Państwowego i Hymn Szkoły, następnie 
odbyła się ceremonia zapalenia zniczy i zło-
żenia kwiatów przy Kamieniu Pamięci przez 
Posła Ziemi Mińskiej P. Czesława Mroczka 
oraz delegacje społeczności szkolnej na czele 
z dyrektorem Tomaszem Płochockim z wi-
cedyrektorami  i nauczycielami przy udziale 
wszystkich uczestników biegu.

Bezpośrednio przed startem rozgrzewkę 
poprowadziły Panie z Studia Fitness Fit& Joy.

Kilka minut po 12.00 dyrektor biegu Ma-
rek Czyżowski wraz z dyrektorem Zespołu 
Tomaszem Płochockim  wystartowali bieg 
główny, na licząca 7 kilometrów trasę prze-
biegającą ulicami miasta, gminy i lasami Nad-
leśnictwa Mińsk.

II Bieg Pamięci Powstańców Warszawy
Najszybciej na linie mety dotarli Kamil 

Młynarz-SKB Kraśnik, Tobiasz Nowakowski 
-RaceFighter GOSiR Dębe Wielkie i Norbert 
Świerczyński- RaceFighter GOSiR Dębe Wiel-
kie(uczeń nasze szkoły).

Wśród kobiet w kolejności na metę wbie-
gły: Monika Poncyliusz-Biegamy z Radością, 
Olga Pechcin-KS Zielono-Czarni, Izabela 
Wiercioch- RaceFighter GOSiR Dębe Wielkie.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale  
i koszulki  oraz:\” pakiet sponsorski”

Na zakończenie odbyło się losowanie 
nagród ufundowanych przez Pana Rafała 
Kłosińskiego, Pana Michała Wiczuka i Pana 
Mariusza Świerczyńskiego.

Główną nagrodę do losowania dla dzie-
ci(deskorolka elektryczna) ufundowała firma 
Versus Auto Gaz. 

Łącznie w biegach wzięło udział 205 osób 
(71-dzieci, 134-dorośli).

Szczególne podziękowania należą się na-
szym partnerom i sponsorom. 

PARTNERZY:
Race Fighter GOSiR Dębe Wielkie,  Studio Fit-
ness Fit&Joy,  Nadleśnictwo Mińsk,  Mińsko-
-Mazowiecki Klub Siatkarski , OSP Kędzierak 
, Zarząd Dróg Miejskich, Komenda Powiato-
wej Policji, Straż Miejska.

SPONSORZY:
 MOSiR, PEC,  Awenta, ZNP- Oddział Mińsk 
Mazowiecki, MPWiK, Partner , FolPak  Pie-
czątk Agnieszka i Jarosław Kurek,  Andrzej 
Obłoza - Handel Wielobranżowy, Studio Fit-
ness Fit & Joy, Versus Auto Gaz, Impet Kom-
putery , ARGO, Pizza  z Klonowej, Piekarnia 
Wielgolas, DTZ Szafy Kuchnie, Dobra Prze-
strzeń, Studium Języków Obcych, MarioSER-
WIS-Mariusz Świerczyński, Rafał Kłosiński, 
Michał Wiczuk.
PATRONAT MEDIALNY:
mińskmaz.com-Wirtualny Mińsk Mazowiecki

ZSZ nr 2, fot z arch. szkoły

SPORT
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Turniej Grand Prix 
w Tenisie Stołowym

W sobotę, 19 października, w hali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Mińsku Mazowieckim odbył się 1. tur-
niej z cyklu Grand Prix Mińska Mazo-
wieckiego w Tenisie Stołowym. 

Do rywalizacji przystąpiło 33 zawod-
ników. Po krótkim wstępie i uroczystym 
otwarciu zawodów przez dyrektora De-
partamentu Edukacji Publicznej i Sportu 
w Urzędzie Marszałkowskim Mirosława 
Krusiewicza nastąpiło losowanie tabe-
li turniejowej, a punktualnie o godzinie 

Integracyjne 
Igrzyska Sportowe

We wtorek, 1 października, w hali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej nr 3  
w Mińsku Mazowieckim odbyły się ko-
lejne Integracyjne Igrzyska Sportowe. 

Do rywalizacji stanęło ponad 120 
dzieci z 4 szkół podstawowych. Swoje 
reprezentacje wystawiły następujące pla-
cówki: SP nr 3 i SP nr 6 z Mińska Mazo-
wieckiego, SP ze Starogrodu oraz Szkoła 
Podstawowa z Ignacowa. Wzorem lat po-
przednich pracownicy MOSiR przygoto-
wali 7 konkurencji rekreacyjnych i sporto-
wych. Były to między innymi slalomy, tory 
przeszkód, rzuty do celu i kilka innych ak-
tywności. Po oficjalnym otwarciu Igrzysk 
przez dyrektora SP nr 3 Grzegorza Wy-
szogrodzkiego przy udziale wicestarosty 
Witolda Kikolskiego, radnej Elizy Bujal-
skiej i dyrektora MOSiR Roberta Smugi 
odbył się przemarsz uczestników wraz  
z flagą olimpijską. Po przemowach i 
otwarciu rozpoczęły się właściwe zma-
gania. Dzieci podzielone na 6 grup roz-
poczęły rywalizację na przygotowanych 
torach przeszkód. Podczas półtorago-
dzinnych zmagań, zawodnicy sprawnie 

pokonywali niełatwe tego dnia zadania. 
Wszystko w atmosferze uśmiechu, ra-
dości, sportu i głośnego dopingu. Poja-
wił się również gość specjalny. Prosto ze 
stumilowego lasu uczestników odwiedził 
Kubuś Puchatek, który swoją obecno-

ścią wniósł jeszcze więcej radości wśród 
uczestników. Po zakończonej rywalizacji 
wszyscy mali sportowcy udali się na po-
siłek, po którym nastąpiła oficjalna deko-
racja zwycięzców. 

ralnej. Nad całością zawodów czuwali 
sędziowie turnieju z ramienia MOSiR 
Jarosław Krajewski i Beata Potoczna, 
natomiast gospodarza turnieju, czyli SP 
nr 3 w Mińsku Mazowieckim reprezento-
wał Piotr Borkowski. Przypominamy, że 
w całym cyklu będzie jeszcze 5 turnie-
jów, a następny rozegrany zostanie 23 
listopada. Po szczegóły zapraszamy na 
naszą stronę internetową oraz na profil 
na Facebooku. 

10.00 rozpoczęły się pierwsze gry. Tra-
dycyjnie już grano systemem do dwóch 
porażek, a same mecze rozgrywano do 
3 wygranych setów. Rozgrywki prowa-
dzone były jednocześnie na 6 stołach. 
Około godziny 14.00 poznaliśmy pierw-
szych zwycięzców inauguracyjnego 
turnieju. Bezkonkurencyjna okazała się 
Aneta Antosiewicz, która w finale po-
konała Leszka Gila. Trzecie miejsce za-
jął Artur Kasprzak. Wszyscy zawodnicy 
biorący udział w Grand Prix otrzymali 
pierwsze punkty do klasyfikacji gene-
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13 października odbył się kolejny Trój-
bój Rakietkowy. Zawody rozgrywane 
od kilkunastu lat polegają na konfron-
tacji zawodników w trzech konkuren-
cjach rakietowych – badmintonie, teni-
sie stołowym i tenisie ziemnym. 

Na rezultat każdego pojedynku skła-
da się suma punktów zdobytych 
we wszystkich trzech dyscyplinach. 
Mimo sprzyjającej aury, na zawody 
stawiło się tylko dziewięciu uczestni-

ków, ale trzeba przyznać, że prawie 
wszyscy już z dobrymi osiągnięciami  
w poprzednich latach. Rywalizacja stała 
więc na wysokim, wyrównanym pozio-
mie. W pierwszej turze zawodnicy zmie-
rzyli się w dwóch grupach systemem  
„każdy z każdym”, a do półfinałów 
awansowało po dwóch najlepszych  
z obu grup. 

W pierwszym z nich Augustyn Bu-
dek pokonał Irka Wróblewskiego 36-33, 
natomiast drugi półfinał zakończył się 

jednopunktowym zwycięstwem Mariu-
sza Rowickiego nad Wojciechem Piąt-
kiem 36-35. Turniej zakończył się trium-
fem Rowickiego, który w finale wygrał, 
choć nieznacznie wszystkie konkurencje  
z Budkiem, osiągając wynik 45-38. Fina-
liści zawodów otrzymali puchary, a po-
zostali rakietowcy upominki ufundowane 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, wręczone przez sędziego turnieju – 
Bogdana Wasilonka.

MOSiR, fot z arch. MOSiR
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Reprezentanci Mińskiego Towarzystwa 
Szachowego powrócili z pięcioma me-
dalami z rozgrywanych w Radzyminie 
w dniach 5-6 października 2019 r. Mi-
strzostw Mazowsza Juniorów w sza-
chach szybkich i błyskawicznych.

Podwójne złoto zdobyła Amelia 
Dróżdż, dwa brązowe medale wywal-
czyła Weronika Lisowska, także medal 
brązowy padł łupem Michała Jóźwika.

Sobota 5 października upłynęła na 
turniejach drużynowych, w których eki-
pa Mińskiego Towarzystwa Szachowego  

w składzie: Dawid Dobosiewicz, Krzysz-
tof Dobosiewicz, Michał Jóźwik, Krzysz-
tof Gardyza, Weronika Lisowska oraz 
Amelia Dróżdż zajęła 6 miejsce w tur-
nieju szachów szybkich oraz 7 miejsce 
w turnieju szachów błyskawicznych.  
W turnieju błyskawicznym zwycięstwo 
odniosła Polonia Warszawa, a w turnieju 
szybkim UKS Czternastka Warszawa.

W niedzielę 6 października w 4 kate-
goriach wiekowych do rywalizacji indy-
widualnej przystąpiło 103 zawodników  
w turniejach szachów szybkich (10 min. 
na partię na zawodnika + 5 sekund do-

i błyskawiczneMedale szybkie
dawane po wykonanym ruchu) oraz 86 
szachistów w turniejach błyskawicznych 
(3 min. na partię na zawodnika + 2 se-
kundy dodawane po wykonanym ruchu).

Gwiazdą niedzieli okazała się Ame-
lia Dróżdż, która okazała się najlepszą 
dziewczynką w grupie do 9 lat w sza-
chach szybkich oraz błyskawicznych  
i zdobyła 2 złote medale. Weronika Li-
sowska zapewniła sobie brązowe me-
dale w grupie do 15 lat w obydwu tur-
niejach, a Michał Jóźwik wywalczył 
brązowy medal za III miejsce w turnieju 
błyskawicznym w grupie do lat 11.

Mińscy szachiści pokazali się więc  
z dobrej strony, dobrą grą odwdzięcza-
jąc się za dofinansowanie ze środków 
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.  

MTSZ, fot. z arch. Towarzystwa

W ostatni weekend września odbyła się 
finałowa Runda Wyścigowych Motocy-
klowych Mistrzostw Polski na czeskim 
torze Most. 

Mariusz „Domel” Domalewski na fi-
nałowa rundę jechał z ambitnym planem 
utrzymania wysokiej lokaty w klasyfikacji 
generalnej. Sobotni jak i niedzielny wy-
ścig ukończył na wysokim 5. miejscu Mi-
strzostw Polski, a w klasyfikacji debiu-
tantów dwukrotnie zajmując najwyższy 
stopnień podium.

Sezon wyścigowy 2019 zawodnik  
z Mińska Mazowieckiego kończy na re-
welacyjnej 6. pozycji w „generalce” Mi-
strzostw Polski Superbike i 1. miejscu  
w kategorii debiutantów Rookie SBK.

fot. z arch. Mariusza Domalewskiego

„Domel” kolejny raz na wysokich lokatach
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Mistrzostwa Polski Jiu Jitsu
W dniach 28-29 września reprezen-
tacja zawodników Jiu Jitsu z Mińska 
Mazowieckiego wzięła udział w Mi-
strzostwach Polski Jiu Jitsu organizo-
wanych przez PZJJ oraz Sochaczewski 
Klub Sportowy Dragon Fight Club. 

Impreza sportowa przyciągnęła kom-
plet mocnych zawodników z całej Polski. 
W zmaganiach na macie uczestniczyło 
w sumie 4 przedstawicieli Klubu Walki 
Grappler i MKS MMA TEAM. 

Najmłodsi pochwalić się mogą krąż-
kami różnych barw i kolejnymi sukcesa-
mi na swoich kontach. Damian Wieczo-
rek i Andrzej Frankiewicz zdobyli srebrne 
medale. Antoni Rosa uplasował się na 3. 
miejscu, zdobywając brązowy medal. 
Wśród seniorów srebrny medal i 2. loka-
tę na podium  uzyskał „Zły trener” Marcin 
Frankiewicz.

oprac. na podst. mat. Klubu

W turnieju NO GI GRAPPLER CUP, który 
odbył się 5 października w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim, 
nasze miasto odwiedziło 400 zawod-
ników z całej Polski oraz z zaprzyjaź-
nionego klubu z Białorusi. Wydarzenie 
sportowe zorganizowane przez MKS 
MMA TEAM we współpracy z Klubem 
Walki Grappler i MOSiR Mińsk Mazo-
wiecki okazało się sukcesem organiza-
cyjnym jak przystało na miarę już dzie-
siątej jubileuszowej edycji.

Na pięciu matach stanęli do wal-
ki zawodnicy od - mających niespełna  
6 lat do prawie 50 lat.  Turniej grapplin-
gowy przyciągnął rzesze fanów, którzy 
mieli okazję zobaczyć na macie pojedy-
nek jednych z najlepszych grapplerów  
w Polsce i na świecie – Kuby Witkow-
skiego i Janusza Andrejczuka. Widowi-
skowe starcie obserwowało w hali kilka-
set osób. Walka zakończyła się triumfem 
Kuby, ale obaj panowie otrzymali złote 
medale i zasłużone pierwsze miejsce na 
podium. Wśród uczestników gościliśmy 
także zawodników klasy olimpijskiej, ja-
kim jest Szymon Kołecki, który w swojej 
dywizji zajął 1. miejsce, pokonując swo-
ich przeciwników. 

Jubileuszowe zawody odwiedzili 
także dyrektor Departamentu Edukacji 
Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszał-
kowskim - Mirosław Krusiewicz, a jedno-
cześnie Przewodniczący Rady Powiatu 
Mińskiego oraz Radna Powiatowa Ali-
cja Cichoń. Oboje uroczyście otworzyli 

„starcie gigantów”,  jakim był pojedynek 
czarnych pasów oraz dekorowali zwy-
cięzców poszczególnych kategorii. 

Turniej przebiegł bardzo sprawnie 
dzięki niezawodnej ekipie Grapplera  
i przy udziale wsparcia ze strony Burmi-
strza Miasta Mińsk Mazowiecki Marci-
na Jakubowskiego i Powiatu Mińskiego 
ze Starostą Antonim J. Tarczyńskim na 
czele. Organizatorzy kierują szczególne 
podziękowania na ręce dyrektora MO-
SiR Roberta Smugi i wszystkich pracow-
ników za wszelką pomoc w organizacji 
wydarzenia.

Miński Klub Walki Grappler zajął so-
lidną 3. lokatę w klasyfikacji drużynowej. 
Poniżej wyniki klubowiczów:

Złote medale: Kacper Brokowski, 
Damian Wieczorek, Kamil Kliczbor, Mar-
cin Frankiewicz

Srebro: Laura Pachacz, Stanisław 
Lech, Jarosław Bodecki, Agata Lipska, 
Antek Rosa, Aleksandra Bodecka, Wik-
toria Klepacka, Filip Kosut, Dominik Wo-
cial, Maksymilian Krusiewicz, Julia Paź-
dzioch, Zdzisław Raubo

Brąz: Maksymilian Pachacz, Borys 
Mroczek, Andrzej Frankiewicz.

oprac. na podst. mat. organizatora

X TURNIEJ NO GI GRAPPLER CUP
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19 października okazał się prawdziwie 
mińskim świętem mieszanych sztuk 
walki, a to za sprawą siódmej już edycji 
Mińskiej Gali Grappler Night. Tym bar-
dziej był to mocny akcent, gdyż mogli-
śmy podziwiać w ringu aż 6 przedsta-
wicieli naszego miasta. Hala sportowa 
mińskiego Kopernika zapełniła się wi-
dzami, którzy czekali, by obejrzeć 12 
emocjonujących pojedynków w BJJ, 
K1 i formule MMA. Konferansjerem 
całej imprezy był jeden z najlepszych 
sportowych głosów w Polsce – Krzysz-
tof Skrzypek. 

W karcie wstępnej mogliśmy podzi-
wiać wspaniałych grapplerów, w tym 
Kamila Świderskiego ( KW Grappler), 
którzy pokazali dobry kawał brazylijskie-

7 edycja Gali szczęśliwa dla  Grapplerów !

Święto mieszanych sztuk walki 

go warsztatu - walka ostatecznie zakoń-
czyła się jednogłośnym remisem. Ko-
lejny reprezentant Grapplera - Dominik 
Wocial, mimo swojego bardzo młodego 
wieku, świetnie poradził sobie w ringu, 
decyzją sędziów pokonując rywala na 
punkty. W starciu kobiet mińszczanka 
Julia Paździoch musiała uznać wyższość 
swojej bardziej doświadczonej przeciw-
niczki z Łomży, przegrywając pojedy-
nek na punkty. Wieczór okazał się także 
niepomyślny dla Patryka Czapskiego, 
który w walce w formule MMA został 
pokonany na punkty przez swojego ry-
wala. Świetnie za to zaprezentował się 
Wojtek Wocial, który mimo niefortunne-
go początku, pokazał swoje umiejętno-
ści. Zgodnie z tym, co zapowiadał przed 
walką, wygrał jednogłośnie na punkty. 

Najbardziej emocjonującym poje-
dynkiem okazało się starcie Bartka Jac-
kowskiego z Klubu Walki Grappler  z ry-
walem Piotrem Chabrowskim z Walhalla 
Fight Club. Niesiony potężnym dopin-
giem swoich kibiców Bartek Jackowski 
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Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 paździer-
nika 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. 
U. z 2018r., poz. 400 ze zm.) Medal za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagro-
dę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Medal przyznawany 
jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Organem uprawnionym do przedstawie-
nia Prezydentowi RP wniosku w sprawie 
nadania medalu  mieszkańcom miasta Mińsk 
Mazowiecki jest Wojewoda Mazowiecki.

Wniosek o nadanie Medalu za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się 
Prezydentowi RP nie wcześniej niż w roku 
kalendarzowym, w którym osoby propono-
wane do odznaczenia obchodzić będą 50 
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. 
Czas oczekiwania na przyznanie medali trwa 
kilka miesięcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku Kancelaria Prezydenta RP przesyła 
Jubilatom podpisany przez Prezydenta RP 
list gratulacyjny. Urząd Stanu Cywilnego po 
otrzymaniu medali powiadamia Jubilatów  
o planowanym terminie uroczystego wręcze-
nia odznaczeń. Podczas uroczystości meda-
le przyznane przez Prezydenta RP wręcza 
Burmistrz Miasta.

Organizacja uroczystości jubileuszo-
wych nie podlega opłacie skarbowej. Osoby, 
które nie zgłaszały jubileuszu po przeżyciu 

wspólnie 50 lat i nie otrzymały medalu mogą 
zgłosić chęć otrzymania medalu od Prezy-
denta RP również później. Osoby przedsta-
wiane do odznaczenia Medalem za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie muszą spełniać 
warunek niekaralności. 

Urząd Stanu Cywilnego w Mińsku Ma-
zowieckim występuje do Wojewody Mazo-
wieckiego z inicjatywą (projektem wniosku) 
nadania medali w sytuacji, gdy zamieszkali 
na terenie miasta Mińsk Mazowiecki Jubi-
laci lub ich najbliższa rodzina zgłoszą zgo-
dę na wystąpienie z takim wnioskiem.

Pary małżeńskie z Mińska Mazowiec-
kiego, które zawarły związek małżeński 
w 1969 roku lub wcześniej i nie otrzymały 
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
mogą zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywil-
nego w Mińsku Mazowieckim w terminie 
do końca października 2019 roku. Podany 
termin zgłoszeń wiąże się z określoną wy-
żej procedurą. Należy zabrać ze sobą do-
wody osobiste (do wglądu).

O terminie i szczegółach organizacji 
uroczystości wręczenia medali Jubilaci zo-
staną powiadomieni w zaproszeniu przesła-
nym listownie przez  Urząd Stanu Cywilnego  
w Mińsku Mazowieckim.

                                      
         Iwona Stawska

              zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego  

URZĄD INFORMUJE

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZYZNAWANIA MEDALI  
ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE

wygrał decyzją sędziów, która nie była 
jednogłośna. W walce wieczoru, w której 
zmierzyli się Jakub Kęsicki z KSW Gym 
oraz Oleg Bogdanovich z Legionu Terno-
pil z Białorusi, pokonanym z ringu zszedł 
Polak po spektakularnym i skutecznym 
duszeniu zwanym anakondą, założonym 
przez Bogdanovicha.

Podczas wydarzenia odbyła się 
także zbiórka charytatywna, która tym 
razem trafiła do Marka Piotrowskiego - 
legendarnego kickboxera, a także Hono-
rowego Obywatela Miasta Mińsk Mazo-
wiecki, który od lat zmaga się z chorobą.  
W sumie dla naszego Przyjaciela i Mi-
strza zebrano 1651,33 zł. Sam Marek 
Piotrowski pojawił się niespodziewanie 
na gali, rozdając pamiątkowe autografy 
oraz zdjęcia. Chętnych wśród publiczno-
ści do uściśnięcia ręki wielkiego Mistrza 
nie brakowało.

Jeden z naszych sponsorów firma 
Asaj ufundowała niespodziankę dla pu-
bliczności: piękną lampę, która trafiła do 
rąk posiadacza szczęśliwego biletu. 

Organizatorzy gratulują wszystkim 
zawodnikom biorącym udział w Gali. 
Szczególnie dziękują wszystkim oso-
bom zaangażowanym w realizację tego 
wydarzenia, tym najmłodszym i tym star-
szym, ekipie Klubu Walki Grappler i całej 
obsłudze. Serdeczne podziękowania za 
wsparcie imprezy sportowej organiza-
torzy kierują do sponsorów, partnerów, 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcina Jakubowskiego, Dyrektora De-
partamentu Edukacji Publicznej i Sportu 
w Urzędzie Marszałkowskim Mirosława 
Krusiewicza, Starosty Mińskiego Anto-
niego J. Tarczyńskiego, Dyrektora MO-
SiR Roberta  Smugi.

oprac. na podst. mat. KW Grappler
fot. z arch. klubu
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Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim
zaprasza do korzystania z poradnictwa i konsultacji 

w Mińskim Centrum Profilaktyki z siedzibą przy ul. Juliana Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim 
         (półpiętro budynku Zarządu Gospodarki Komunalnej) 

           tel. /25/ 758 02 51,52 e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl
Centrum czynne:

 poniedziałek i czwartek 8.00-20.00, wtorek-środa 8.00–19.00, piątek 8.00-15.00

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na dyżury następujących specjalistów:

• PSYCHOLOG – MAGDALENA SĘDEK 
poniedziałek 15.00-19.00 /pok.nr 3/ i wtorek 16.00-18.00 /pok.nr 6/
- pomoc psychologiczna i zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży 
- konsultacje wychowawcze – porady i wskazówki dla rodziców w sytuacji pojawienia się problemów związanych z rozwojem, 
edukacją, cyberprzemocą i wychowaniem dzieci
- wsparcie dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców w zakresie rozwiązywania problemów przemocy rówieśniczej
• PRAWNIK – PAWEŁ BARTCZAK 
poniedziałek i czwartek 18.00-20.00 /pok. nr 4/ 
- edukacja prawno – obywatelska w zakresie praw przysługującym osobom zagrożonym i dotkniętym patologiami społecznymi
- udzielanie porad prawnych wyjaśniających procedury sądowe oraz sposób sporządzania pism procesowych w sprawach 
rodzinnych, alimentacyjnych, zdrowotnych, rentowych i innych socjalno – bytowych

• SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA  
poniedziałek i czwartek 10.00-14.00 /pok. nr 6/
- poradnictwo rodzinne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmującego pomoc i wsparcie dla dorosłych, 
młodzieży oraz ich rodziców w celu rozwiązania trudności rodzinnych, małżeńskich i wychowawczych

• PSYCHOLOG – PAWEŁ AMBROZIAK 
poniedziałek i wtorek 9.30-17.00 /pok. nr 2/
- wsparcie o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i edukacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin 
- prowadzenie konsultacji indywidualnych – diagnoza problemu, motywacja 
- pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików 

• PSYCHOTERAPEUTA – AGATA DREWNIAK wtorek 11.00-19.00 /pok. nr 4/
- udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej tj. depre-
sja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia zachowania, zaburzenia jedzenia, kryzysy emocjonalne i życiowe, 
doświadczenia po stracie, traumy

• SOCJOTERAPEUTA – KRYSTYNA SAK 
wtorek 15.00-18.00 /pok. nr 3/ 
- udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzależnionym i zagrożonym uzależnieniami 
od alkoholu, a także ofiarom przemocy domowej

• PSYCHOLOG DS. MOTYWOWANIA DO LECZENIA UZALEŻNIEŃ – MONIKA PAMROWSKA  
środa i czwartek 16.00-19.00 /pok. nr 3/ 
- motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
- konsultacje dotyczące uzależnień behawioralnych (tj. od Internetu, gier komputerowych) 
- konsultacje w zakresie obszarów problemowych tj. bliskie związki i relacje interpersonalne (w tym rodzinne i wychowawcze), 
problemy z samooceną, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, praca z nawykami i motywacją

• SPECJALISTA DS. MEDIACJI RODZINNYCH – EWA MOSTOWSKA 
piątek 11.00-15.00 /pok. nr 4/
- poradnictwo pedagogiczne i mediacje rodzinne w zakresie rozwiązywania trudności rodzinnych i wychowawczych 

• SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – ADAM KANIA 
poniedziałek 14.00 – 18.00 i środa 13.00-17.00 /pok. nr 6/
- edukacja z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz edukacja i informacje o dopalaczach
- symptomy występujące u osób zażywających narkotyki  
- sposoby rozpoznawania czy dziecko bierze substancje zmieniające świadomość inne niż alkohol
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• PSYCHOLOG – ANGELIKA WALASEK-STEFANOWICZ
 czwartek 12.00-18.00 /pok. nr 4/ 
- pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży m.in. w zakresie trudności związanych z uczeniem się, motywacją do nauki, 
koncentracją uwagi
- poradnictwo i konsultacje dla rodziców w ramach rozpoznawania przyczyn trudności doświadczanych przez dziecko
- poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, 
a także członków ich rodzin

• PSYCHOTERAPEUTA – PRZEMYSŁAW KRYSKA 
czwartek 11.30-14.30 /pok. nr 3/
- udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej 
tj. depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, problemy w relacjach, zabu-
rzenia jedzenia, zaburzenia nastroju, kryzysy emocjonalne i życiowe, doświadczenia po stracie, traumy

Ponadto kontynuowane będą w 2019 roku zajęcia w następujących grupach terapeutycznych:
• Grupa edukacyjno – terapeutyczna poświęcona zapobieganiu nawrotom choroby alkoholowej - dla osób uzależnionych 

od alkoholu i środków psychoaktywnych
Terminy spotkań: 02-03.XI, 07-08.XII.2019 r. 
SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00

• Grupa edukacyjno – terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików 
Terminy spotkań: 02.XI, 07.XII.2019 r. 
SOBOTA 9.00-17.00

• Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób współuzależnionych
Terminy spotkań: 03.XI, 08.XII.2019 r. 
NIEDZIELA 9.00-16.00

• Grupa dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań „Mój problem” – dla osób współuzależnio-
nych oraz doświadczających przemocy

• Cykl warsztatów umożliwiających zdobywanie praktycznych umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i narkoty-
ków – dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych

Terminy spotkań: 21-22.XII.2019 r.  
SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00

Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i instruktor terapii uzależnień 
z Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Łukowie. 
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