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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo.

Gdy pisałem do Państwa poprzed-
nie słowo wstępu, rozpoczynała się 
wojna w Ukrainie. Wszyscy porusze-
ni dramatem, jaki dotknął naszych 
wschodnich sąsiadów, ruszyliśmy z po-
mocą. Nasze serce szczególnie moc-
no poruszyła tragedia partnerskiego 
miasta w Ukrainie, czyli Borodianki. 
Wielu jej mieszkańców przyjęliście 
Państwo pod swój dach oraz zebrali-
ście dary, które wraz z asortymentem 
zakupionym przez lokalnych przed-
siębiorców (piły spalinowe, agregaty 
prądotwórcze, łóżka polowe, mąka 
do pieczenia chleba, medykamenty) 
i tym nadesłanym przez darczyńców 
z Hiszpanii, Niemiec oraz drugie nasze 
partnerskie miasto Saint-Egreve (Fran-
cja) wysłaliśmy już kilkoma transporta-
mi do Ukrainy. Dzięki wielkiej ofiarności 
do tej pory do Borodianki trafiło 8 sa-
mochodów z pomocą humanitarną. 
Państwa dary trafiają też do punktów 
pomocowych w Mińsku Mazowieckim, 
gdzie wydajemy uchodźcom podsta-
wowe produkty. Z wpłat na oficjalne 
konto miasta możemy sfinansować 
ciepłe posiłki wydawane ukraińskim 
gościom na szkolnych stołówkach. BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, dar-
czyńcom i wolontariuszom za każdy 
gest serdeczności i bezinteresownej 
pomocy. Solidarność jest naszą ce-
chą narodową.

Na początku marca przywitaliśmy 
nową radną w Radzie Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Karolina Pyrkosz objęła 
mandat po Jerzym Gryzie, który w wy-
niku konkursu objął stanowisko dyrek-
tora Zarządu Gospodarki Komunalnej. 
Zwolnione w prezydium Rady miejsce 
wiceprzewodniczącego przypadło  
w wyniku głosowania radnemu Mariu-
szowi Żyle. Wszystkim Państwu gratulu-
ję i życzę sukcesów.

W marcu otworzyliśmy oficjalnie 
Skwer Władysława Bartoszewskiego 
oraz odsłoniliśmy tablicę upamiętnia-
jącą poetkę i nauczycielkę Michalinę 
Chełmońską-Szczepankowską, za-
pewniając tym samym w przestrzeni 
publicznej miejsca dla postaci, które 
zapisały się zarówno na kartach historii 
powszechnej, jak i lokalnej. Natomiast 
podczas I Gali Mińskich Gwiazd Spor-
tu uhonorowaliśmy wyróżniających się 
zawodników, trenerów i kluby, żywiąc 
nadzieję na kontynuację tego wyda-
rzenia w kolejnych latach.

W ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg nasze miasto otrzymało 
dofinansowanie na zadanie w zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przejściach dla pie-
szych:  na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, 
Daszyńskiego i Pięknej (202 400 zł), na 
ul. 1 PLM „Warszawa”  naprzeciwko 
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej–
Curie (54 400 zł) oraz na budowę  
ul. Dąbrowskiej (802 875,16 zł). Wraz 
z nadejściem wiosny kontynuujemy 
projekt 600 drzew na 600-lecie miasta, 

Marcin Jakubowski

wkrótce oddamy do użytku nowe bo-
isko przy SP nr 3 oraz przestrzeń rekre-
acyjną na Serbinowie, a jeszcze przed 
wakacjami pojedziemy nową drogą 
łączącą ulice Mrozowską, Dźwigową 
i Łąkową.

Niebawem podsumowanie rocz-
nych obchodów 600-lecia miasta.  
W dniach 27-29 maja cozeka nas moc 
wrażeń i dobrych emocji. W piątkowy 
wieczór zapraszam do MSA na mię-
dzynarodowy koncert „Ten horyzont 
kończy się człowiekiem”. W sobotę 
pójdźmy wspólnie w korowodzie uka-
zującym sześć wieków istnienia Miń-
ska Mazowieckiego. W niedzielne 
popołudnie na dziedzińcu „Budow-
lanki” wsłuchajmy się w wyjątkowy 
oratoryjno-symfoniczny koncert na 
cześć miasta w wykonaniu orkiestry 
Sinfonia Varsovia, którego gwiazdą 
będzie mezzosopranistka Małgorzata 
Walewska. Szczegółowe informacje 
znajdziecie Państwo na naszej stronie 
internetowej raz w szkołach Waszych 
dzieci. Gorąco zachęcam do wspól-
nego świętowania w duchu budowa-
nia lokalnej tożsamości.

Mińska 
komunikacja 
w "Dzień Dobry TVN"
18 marca rano w "Dzień Dobry TVN" 
wyemitowano materiał nagrywany  
w naszym mieście. Widzowie mogli 
posłuchać o bezpłatnej dla wszystkich 
komunikacji miejskiej w Mińsku Mazo-
wieckim.

Do obejrzenia na:
https://bit.ly/34USd1X

Szanowni Państwo.

Minęły dwa miesiące od naszego ostatniego 
spotkania na łamach MiMu. Dwa miesiące, które 
zmieniły porządek świata, zasiały strach i spowodo-

wały cierpienie milionów mieszkańców Ukrainy. Ten 
trudny czas to także czas sprawdzianu naszego czło-

wieczeństwa. 
Aktualnie w Urzędzie Miasta zarejestrowane są 1094 osoby, które przekroczyły 

granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku. Nie mamy danych, ile z tych 
osób opuściło już nasze miasto. Niemniej, przyjęcie tak licznej grupy pociąga za 
sobą ogromną odpowiedzialność. Już w trzecim dniu wojny w Ukrainie poprosili-
śmy państwa o wypełnienie ankiety i deklarację zakresu pomocy, jaką możecie 
zaoferować.  Liczba odpowiedzi, a przede wszystkim Państwa życzliwość, bardzo 
nas ucieszyła. Wzięliście na siebie niezwykle dużo. Otworzyliście domy dla ob-
cych sobie ludzi. Wspieracie finansowo, dajecie swój czas innym, uczycie gości 
języka polskiego, zapraszacie do wspólnego spędzania czasu. To najcenniejsze 
gesty solidarności, jakie można okazać drugiemu. Zdajemy sobie sprawę, że ta 
sytuacja nie jest łatwa. Nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze potrwa wojna. 

Naturalne jest, że w takiej sytuacji mogą również pojawić się trudne emocje  
i duże zmęczenie. To naturalne. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za Waszą po-
moc. Miasto ze swoimi niezastąpionymi sprzymierzeńcami: ZHP, OSP, szkołami 
wzięło na siebie obowiązek organizacji i koordynacji pracy w magazynach 
żywności, ubrań i środków chemicznych. Dziękujemy za stałe uzupełnianie zapa-
sów. Dziękujemy wszystkim osobom prywatnym, firmom, instytucjom miejskim za 
ogromne zaangażowanie w działania humanitarne. 

Sytuacja w Ukrainie pokazała nam także, że możemy liczyć na naszych przy-
jaciół z miast partnerskich. Otrzymaliśmy pomoc rzeczową i finansową z Saint 
- Egreve z Francji  i Lacey (USA), naszych miast partnerskich. Wszystkie dary i fun-
dusze rozważnie rozdzielamy.  Część pożytkujemy na pomoc na miejscu, część 
już przekazaliśmy do Borodianki. 

Większość naszych obecnych aktywności dotyczy pomocy dla Ukrainy.  
Ale musimy także pamiętać o tym, że życie toczy się dalej. Robimy co w naszej mocy 
dla gości z Ukrainy, a także realizujemy dalej nasze zadania w obszarze kulturowym  
i społecznym. Śledźcie Państwo nasze media, wkrótce będziemy publikować 
szczegółowe informacje o wydarzeniach kończących jubileusz miasta. 

Życzę Państwu wytchnienia, a wszystkim pokoju. 
Z pozdrowieniami. 

Katarzyna Łaziuk
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Gala Mińskich Gwiazd Sportu
I Gala Mińskich Gwiazd Sportu była 
niezwykłym świętem wszystkich,  
którzy uprawiają  i  kochają sport. 
Wszystkie reflektory skierowaliśmy na 
nasze gwiazdy. Przyznaliśmy nagrody 
w 9. kategoriach.

Oto lista laureatów w poszczególnych 
kategoriach:
•    Mazovia Mińsk Mazowiecki -  Dru-
żyna dumy;
•    Wiktoria Wróbel – Nadzieja sportu;
•    Tadeusz Kosobudzki – Zasłużony dla 
sportu;
•    Jacek Łuniewski – Osobowość spor-
tu;
•    Ewelina i Marcin Frankiewiczowie - 
Widowisko sportowe  za Galę Miesza-
nych Sztuk Walki „Grappler Night”;
•    Tomasz Adamczak - Publicystyka 
sportowa;
•    Jacek Rudzki - Kreator życia spor-
towego;
•    Jakub Popławski  - Ambasador spor-
tu osób z niepełnosprawnościami;
•    Andrzej Kuć - Mecenas sportu.

Elżbieta Lanc, członkini zarządu wo-
jewództwa mazowieckiego i Mirosław 
Krusiewicz - dyrektor Departamentu 
Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego wręczyli Pamiątkowy Medal 
Pro Masovia Klubowi dawnych Motocy-
kli „Magnet” za  całokształt działalności 
na rzecz rozwoju Mazowsza.  

Burmistrz Marcin Jakubowski po-
gratulował i wręczył upominki wszyst-
kim, którzy otrzymali nagrody sportowe 
w 2021 r.

Galę zaszczycili swoją obecnością 
posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz i po-
seł Czesław Mroczek.

Gratulujemy wszystkim laureatom 
. Dziękujemy za obecność. Za hojność 
sponsorom. Za ducha walki zwycięz-
com i zwyciężonym. Dla nas wszyscy 
jesteście bohaterami!

Występami artystycznymi wyda-
rzenie uświetnili Marcin Sójka, Studio 
Tańca La Flaca, Arkadiusz Żarek i Teatr 
Ognia Los Fuegos.  

Do zobaczenia za rok.

Wydarzenie zorganizowali nieoce-
nieni pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowiec-
kim we współpracy z Miastem Mińsk 
Mazowiecki.

red. fot. Marek Łodyga
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Skwer Władysława Bartoszewskiego otwarty

Obchody 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej

Przedstawiciele samorządów miasta 
Mińsk Mazowiecki, gminy Mińsk Ma-
zowiecki i powiatu mińskiego wzięli 
udział w obchodach 12. rocznicy kata-
strofy smoleńskiej. 

Uroczystości przygotował Społeczny 
Komitet Uczczenia Pamięci Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego. Przywołano 

2 kwietnia zmarł Stefan Frelak, 
jeden z liderów mińskiej opozycji de-
mokratycznej.

Urodził się w Warszawie 2 wrze-
śnia 1953 roku. Całe swoje życie 
związał z Mińskiem Mazowieckim,  
a zawodowo z ZNTK w Mińsku Ma-
zowieckim. Tam włączył się do dzia-
łalności społecznej i związkowej, 
przystępując do NSZZ „Solidarność”. 
Dzięki zaufaniu, którym był obdarzo-
ny, został wybrany do władz zakłado-
wych i miejskich Związku. 

W stanie wojennym internowany  
i osadzony nie wiele miesięcy w wię-
zieniu. Potem, przez wiele lat, aż do 

upadku PRL był kontrolowany przez 
władze. Nie poddał się, nie zrezygno-
wał z walki. 

W 1989 r. jako przewodniczący 
Lokalnego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” organizował na terenie 
powiatu mińskiego pierwsze wolne 
wybory, które przyniosły wolność dla 
naszego kraju. 

Za zasługi dla wolnej Polski został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Nie przy-
pominał i nie podkreślał swych zasług. 
Zawsze uczynny, życzliwy i koleżeński.

Cześć Jego Pamięci.

Stefan Frelak 1953 - 2022

"Warto być przyzwoitym" to jedno  
z najbardziej znanych przesłań  
patrona ogrodu deszczowego przy  
ul. Dąbrówki, które znalazło się na po-
święconej patronowi skweru tablicy.  
Wydarzenie poprowadził dyrektor Mu-
zeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Ma-
zowieckim Leszek Celej, a rozpoczął 
swoimwystąpieniem burmistrz Marcin 
Jakubowski.
 

W imieniu Rady Miasta głos zabrał 
wiceprzewodniczący rady Grzegorz Cy-
ran. Inicjatorami nadania nazwy skwero-
wi byli radni Alicja Cichoń, Barbara Reda  
i Mariusz Żyła, których głos również wy-
brzmiał podczas uroczystości. 

Całości dopełniła część artystyczna 
przygotowana przez uczniów i nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie 
przed laty gościł Władysław Bartoszew-
ski. Symboliczne kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą postać Władysława Bar-
toszewskiego w imieniu posła Czesława 
Mroczka złożyła Dorota Kikolska.

red. , fot. z arch. UM MM

77  lat temu doszło do tragicznych 
wydarzeń na ulicach naszego miasta.  
W nocy z 2 na 3 marca 1945 roku ośmiu 
szanowanych mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego zostało zamordowa-
nych przez służbę bezpieczeństwa. 
Wśród ofiar był Hipolit Konopka, pierw-
szy po II wojnie światowej burmistrz 
Mińska Mazowieckiego, nominowany 
na to stanowisko decyzją Delegatury 
Rządu na Kraj.

3 marca burmistrz Marcin Jakubowski 
złożył kwiaty przy grobie Hipolita Nowi-
ny-Konopki.

W swoim wystąpieniu podkreślił jego 
bohaterską postawę i tragiczną śmierć  

z rąk komunistów. Burmistrz nawiązał 
do obecnej sytuacji wojny w Ukrainie  
i potrzeby walki o pokój.

Dziękujemy dyrektorowi Muzeum 
Ziemi Mińskiej Leszkowi Celejowi, pani 
Lilli Kłos i młodzieży z klasy wojsko-
wej ZS  nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, 
uczniom  szkoły bran-
żowej I stopnia z  klasy 
3 PBS,  Ochotniczemu 
Hufcowi Pracy oraz 
skarbnikowi Towarzy-
stwa Przyjaciół Miń-
ska Mazowieckiego 
Piotrowi Nowickiemu 
za udział i współorga-
nizację upamiętnienia 
Hipolita Nowiny-Ko-
nopki. Składamy także 
podziękowania panu 
Sebastianowi Chłopi-
kowi, dzięki którego 
staraniom grób na-
szego bohatera został 
oznaczony jako grób 
weterana i wpisany do 
ewidencji IPN.

Krystian Witkowski, 
Sebastian Pietrzak  
i Szymon Smolak   
z ZS im. Marii Skło-
dowskiej-Curie oraz 
członkowie Towarzy-
stwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego  wy-
konali prace porząd-

Upamiętnienie Hipolita Nowiny-Konopki

Stefan Frelak - działacz „Solidarności” i opozycji antykomunistycznej.

kowe przy grobie, natomiast Zarząd 
Dróg Miejskich ułożył płyty chodnikowe 
przed pomnikiem. Jesteśmy wdzięczni 
za wspólne działania na  rzecz pamięci 
o pierwszym powojennym burmistrzu 
miasta.

red., fot. z arch. UM MM

imiona i nazwiska ofiary tragicznej ka-
tastrofy z 2010 roku. Wówczas oficjal-
ne delegacje, z prezydentem Lechem 
Kaczyńskim na czele, miały złożyć hołd 
ofiarom zbrodni katyńskiej z wiosny 
1940 r.

Podczas uroczystych obchodów 
wspomniano także Artura Francuza, 
mińszczanina, który zginął w kata-

strofie, pełniąc rolę adiutanta ostat-
niego Prezydenta RP na uchodźstwie  
Ryszarda Kaczorowskiego.
 
Cześć ich pamięci!

red., fot. z arch. UM MM
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Święto Pułkowe za nami
Jak co roku ułani z Towarzystwa Pamię-
ci 7. Pułku Ułanów Lubelskich zaprosili 
mieszkańców  na święto pułkowe, tra-
dycyjnie zapewniając moc atrakcji.

Świętowanie rozpoczęto 26 marca 
o godz.17.00 od uroczystego capstrzy-
ku, który odbył się przy głazie z tablicą 
upamiętniającą jednego z pierwszych 
dowódców 7. PUL, czyli gen. Zygmunta 
Piaseckiego.  Generał Piasecki uczestni-
czył w tworzeniu pułku od listopada 1918 
roku, by w lipcu 1920 roku zostać jego 
dowódcą. Warto wiedzieć, że był jedy-
nym polskim kawalerzystą odznaczonym 
trzykrotnie najważniejszym wojskowym 
orderem Virtuti Militari. Odczytano apel 
poległych poświęcony 7. Pułkowi i odda-
no salwę honorową z broni historycznej. 
Na koniec delegacje złożyły wiązanki. Ze 
Skweru gen. Piaseckiego poczty Towa-
rzystwa Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich, 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej 
i klasy mundurowej z Zespołu Szkól nr 1 
im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Ma-
zowieckim przemaszerowały do Muzeum 
Ziemi Mińskiej Działu 7. Pułku Ułanów Lu-
belskich przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 
4. Tam złożono wiązanki pod popiersiem 
szefa pułku gen. Kazimierza Sosnkow-
skiego, a uroczystość zakończyło uroczy-
ste 7-krotne bicie Dzwonu Niepodległości 
i 7. Pułku. Na tym jednak uroczystości 
tego dnia nie dobiegły końca. Wieczorem 
o godz. 19.00 w sali koncertowej Miej-
skiej Szkoły Artystycznej z okazji święta 
pułku odbył się koncert Warszawskiej Or-
kiestry Sentymentalnej. Gości i publicz-
ność powitał prezes Towarzystwa Zenon 
Duszczyk, dziękując za wsparcie organi-
zacji wydarzenia władzom miasta na cze-
le z burmistrzem Marcinem Jakubowskim 
oraz Fundacji PKO Banku Polskiego za 
dofinansowanie inscenizacji zaplanowa-
nej na kolejny dzień obchodów. Oczy-

wiście w tak trudnym czasie nie obyło 
się bez wspomnienia walczącej Ukrainy. 
Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej wpro-
wadził na scenę Ukrainkę, mieszkankę 
naszej partnerskiej Borodianki, Sofiję 
Żukową, która w mini recitalu zaprezen-
towała nam pieśni ze swojego kraju, po-
rywając na koniec publiczność wspólnym 
śpiewaniem “Hej sokoły”.

Warszawska Orkiestra Sentymental-
na to zespół rozsmakowany w dawnych 
melodiach polskiej przedwojennej rewii 
i kabaretu. Piosenki i pieśni z repertuaru 
Adama Astona, Wiery Gran czy Mieczy-
sława Fogga, aranżacje Henryka Warsa 
i Rostworowskiego, wykonania orkiestr 
Golda i Petersburskiego, Karasińskiego  
i Kataszka nieustannie ich inspirują. Wzru-
szające walce, namiętne tanga, skoczne 
polki, porywające foxtroty, rumby i slow-
-foxy – wybierają to, co najlepsze wśród 
bogactwa sceny i ekranu dwudziestole-
cia i czasów powojennych, i wykonują, 
zachowując styl i ponadczasowy urok 

tych melodii oraz dodając im odrobinę 
współczesnej wrażliwości muzycznej. Na 
koncercie zespół zaprezentował głównie 
utwory z płyty “Płyń Wisełko”, w tym te 
poświęcone kawalerii i ułanom. Publicz-
ności bardzo przypadły do gustu piękne 
i spokojne melodie mające swe korzenie 
w okresie międzywojennym, czemu dała 
wyraz niekończącymi się brawami.

27 marca uroczystości rozpoczęły się 
o godz. 12.30 od uroczystej Mszy Św. 
w kościele pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, po 
której poczty sztandarowe przeszły na 
Plac Stary Rynek, gdzie po odśpiewaniu 
hymnu nastąpiły przemówienia. Pierwszy 
zabrał głos prezes Towarzystwa Zenon 
Duszczyk, po nim senator Maria Koc, 
posłowie na Sejm RP Teresa Wargocka 
i Czesław Mroczek oraz zastępca burmi-
strza Krzysztof Michalik. Po przemówie-
niach dowódca 7. Batalionu Kawalerii 
Powietrznej ppłk Maciej Bańkowski oraz 
prezes Zenon Duszczyk wręczyli odzna-

ki pamiątkowe 7. Batalionu. Następnie 

publiczność obejrzała inscenizację prze-
kazania i poświęcenia sztandaru pułku,  
co historycznie miało miejsce 22 marca 
1921 r. w Kraśniku. Inscenizacja mogła 
się odbyć dzięki finansowemu wsparciu 
Fundacji PKO Banku Polskiego, a wzięli 
w niej udział mieszkańcy ziemi lubelskiej 
oraz nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły  
im. 7 PUL w Cycowie. Po przekazaniu  
i zaprezentowaniu sztandaru na plac  
w asyście kawalerii wjechał powóz  
z Marszałkiem Józefem Piłsudskim,  
w którego rolę wcielił się mińszczanin 
Janusz Kuligowski. Zainscenizowano 
odznaczenie sztandaru 7. PUL orderem 
Virtuti Militari. Następnie przed odzna-
czonym sztandarem i Naczelnikiem Pań-
stwa przedefilowały poczty sztandarowe 
grup rekonstrukcyjnych i liczne grono 
rekonstruktorów na czele z ułanami  
z mińskiego Towarzystwa Pamięci 7. Puł-
ku Ułanów Lubelskich. Gdy zgromadze-
ni goście myśleli, że nastąpił już koniec 
pokazów, na plac wkroczyła kawaleria  
i zaprezentowała widzom musztrę konną.  
Po niej wszyscy zainteresowani mogli 
wejść na wystawione ekspozycje. Moż-
na było obejrzeć broń, w którą wyposa-
żona jest współczesna kawaleria, czyli 
7. Batalion Kawalerii Powietrznej, broń  
i wyposażenie historyczne na stoisku To-
warzystwa i wreszcie odwiedzić namiot 
Muzeum Ziemi Mińskiej, by zaopatrzyć 
się w unikatowe pozycje wydawane przez 
tę miejską instytucję kultury.

oprac. na podst. mat. Towarzystwa Pamięci 7. PUL
fot. z arch. UM MM i TP
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jesteśmy, czym są wartości, w które 
wierzymy, którymi chcemy się kierować 
w życiu. Kultura pokazuje to, do czego 
warto dążyć. Jeśli nie zapomnimy o tej 
sferze naszej aktywności, jej nie od-
rzucimy, zrobimy wszystko, by świat, 
w jakim żyjemy, był światem, w którym 
ponad przemoc, agresję i ból wybija się 
dobro, piękno i prawda. To, czego boją 
się wszyscy agresorzy świata.

Wydarzenie  organizowane było przez 
Miasto Mińsk Mazowiecki i Muzeum 
Ziemi Mińskiej. Dziękujemy Miejskiej 
Szkole Artystycznej za gościnę i pomoc 
organizacyjną. red. , fot. z arch. UM MM

Koncert Discovery & Movie, na któ-
ry zaprosiliśmy Państwa z okazji Dnia 
Kobiet i jubileuszu miasta, był niezwy-
kły pod wieloma względami. Przede 
wszystkim był okazją do spotkania. 
Po raz pierwszy wydarzenie było tłu-
maczone na Polski Język Migowy,  
a sam koncert łączył w  sobie elemen-
ty muzyki i filmu.  Kompozytor Paweł 
Steczek napisał muzykę do filmu „Flo-
ta duchów”  programu Discovery, któ-
ry opowiada historię wraków statków 
znajdujących się na dnie Morza Czer-
wonego. W podmorski świat wpro-
wadziła publiczność pani Krystyna 
Czubówna. Mieliśmy także okazję po-
dziękować Państwu za pomoc okazy-
waną gościom z Ukrainy i przekazać 
informacje na temat sytuacji w naszym 
mieście partnerskim Borodziance.

Mamy nadzieję, że koncert był chwi-
lą wytchnienia od codzienności, tak-
że dla naszych gości z Ukrainy, którzy 
byli z nami na sali. Wierzymy, że kultura 
nie pozwala nam pogrążyć się w lęku. 
Daje odpór złu, które dzieje się wokół 
nas. Dzięki przeżyciom w sferze kultu-
ry mamy szansę przepracować w sobie 
przeróżne emocje i doświadczenia. Ona 
pozwala doświadczyć oczyszczenia  
z nagromadzonych emocji, przeżyć ka-
tharsis. Świat kultury przypomina, kim 

Relacja z koncertu Discovery & Movie Konkurs „Moja Wielkanoc” 

Drogie Uczestniczki i Uczestnicy!

Jeszcze raz dziękujemy za udział w kon-
kursie „Moja Wielkanoc”. Zapraszamy 
do obejrzenia galerii zwycięskich prac 
na stronie internetowej miasta w zakład-
ce relacje.

Autorką zwycięskiej pracy, która zosta-
ła użyta w projekcie kartki świątecznej 
miasta jest Kaja Miszczuk, kl. VI a, Pu-
bliczna Salezjańska Szkoła Podstawowa

 „Kocha się naprawdę i do końca
 tylko wówczas, 
gdy kocha się zawsze 
w radości i smutku 
bez względu na dobry czy zły los”                                                            

Jan Paweł II

USC., fot. z arch. UM MM

„Złote Gody” to wyjątkowa uroczy-
stość nie tylko dla Jubilatów, ale tak-
że dla ich najbliższych.  Prawdziwe 
małżeństwo to takie, które przetrwa 
wszystkie życiowe problemy. Pary, 
którym udaje się przeżyć ze sobą tak 
długo zdarzają się niezwykle rzadko, 
dlatego też zasługują na szczególne 
wyróżnienie.

12 kwietnia w Miejskim Domu Kultu-
ry w Sali Ślubów, trzy pary małżeńskie 
zostały odznaczone za wspólnie spę-
dzone 50 lat „Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. 

Ten wyjątkowy dowód uznania dla 
trwałości małżeństwa rodziny w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wręczył dostojnym jubilatom Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki – Marcin  
Jakubowski.

Jubilaci:
• Teresa i Waldemar Janiccy
• Danuta i Stefan Figarscy
• Daniela i Adam Cichoniowie

W kategorii kl. 0-III zwyciężyli:

I miejsce – Maja Kijek, kl. 0 b, Publiczna 
Salezjańska Szkoła Podstawowa
II miejsce – Lena Wiktorowicz, kl. III c, 
Szkoła Podstawowa nr 5
III miejsce – Zofia Macios, kl. I d, Szkoła 
Podstawowa nr 5
wyróżnienie – Nadia Abramowska,  
kl. III d, Szkoła Podstawowa nr 3
wyróżnienie – Zuzanna Baranowska,  
kl. 0 a, Szkoła Podstawowa nr 4

wyróżnienie – Antonina Dmowska,  
kl. I c, Szkoła Podstawowa nr 6
wyróżnienie – Zofia Siliniewicz,  
kl. I a, Publiczna Salezjańska Szkoła 
Podstawowa

W kategorii kl. IV-VIII zwyciężyli:
I miejsce – Aleksandra Wojda,  
kl. V b, Szkoła Podstawowa nr 6
II miejsce – Marta Jaworska, kl. VII b, 
Publiczna Salezjańska Szkoła Podsta-
wowa
III miejsce – Maja Piłka, kl. VI a, Szkoła 
Podstawowa nr 6
wyróżnienie – Milena Szymańska,  
kl. V c, Zespół Szkolno-Przedszkolny  
nr 1
wyróżnienie – Ewelina Pastuch, kl. V b, 
Szkoła Podstawowa nr 4
wyróżnienie – Ksenia Śliwińska, kl. IV b, 
Szkoła Podstawowa nr 5
wyróżnienie – Natalia Sobol, kl. VI a, 
Publiczna Salezjańska Szkoła Podsta-
wowa.
Nagrody dla laureatów i słodkie upomin-
ki dla wszystkich uczestników dostar-
czyliśmy do szkół.

 
red. , oprac. grafiki Hanna Kiraga

„Złote Gody”
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Wspieranie i upowszechnianie kultu-
ry fizycznej realizujemy m.in. poprzez 
szkolenie zawodników młodzieżowych 
piłki nożnej w ramach projektu pod na-
zwą „Akademia MKS Mazovia Mińsk 
Mazowiecki”.

Wczoraj w Urzędzie Miasta podpisana 
została umowa między MKS „Mazovia” 
Mińsk Mazowiecki, a Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji, UKS Szóstka, 
UKS Piątka, UKS Dąbrówka i Stowa-
rzyszeniem „Dwie Jedynki”. Dotyczy 
ona współpracy w zakresie organizacji 
szkolenia zawodników z drużyn mło-
dzieżowych. Klub i partnerzy umowy 
będą brali udział we wspólnych projek-
tach i inicjatywach dotyczących szko-
lenia młodzieży w zakresie piłki nożnej. 
Wspólne działania przynoszą jeszcze 
więcej sukcesów.

red., fot. z arch. UM MM
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Umowa na szkolenie młodych piłkarzy

Miasto otrzymało dofinansowanie  
w ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego na 
przejściach dla pieszych na realizację 
dwóch inwestycji:
- na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Da-
szyńskiego i Pięknej  w wysokości 202 
400 zł,
- na ul. 1 PLM „Warszawa”  naprzeciwko 
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej–
Curie w wysokości 54 400 zł.

W ramach zadania na skrzyżowaniu 
ulic  Kościuszki, Daszyńskiego i Pięknej 

została wykonana nowa warstwa ście-
ralna. Na wszystkich przejściach dla 
pieszych zamontowano żółte płyty be-
tonowe z   wypustkami oraz  dodatkowe  
słupy z oświetleniem LED, które doświe-
tliły skrzyżowanie, co z całą pewnością 
poprawi widoczność w rejonie przejść. 
Wykonano oznakowanie poziome  i ele-
menty bezpieczeństwa ruchu zgodnie  
z zatwierdzonym projektem stałej orga-
nizacji ruchu.

Na przejściu dla pieszych na ul.  
1 PLM „Warszawa”  naprzeciwko Ze-
społu Szkół im. Marii Skłodowskiej–Cu-

rie zamontowano żółte płyty betonowe 
z wypustkami, dwa komplety znaków 
aktywnych D-6 z lampami  LED zasila-
ne instalacją solarną, które doświetliły 
skrzyżowanie.  Wykonano oznakowanie 
poziome  i elementy bezpieczeństwa ru-
chu zgodnie z zatwierdzonym projektem 
stałej organizacji ruchu.

Wszystkie te prace  w znacznym 
stopniu wpłyną  na poprawę bezpie-
czeństwa wszystkich uczestników ru-
chu drogowego.

red., fot. z arch. UM MM

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla  pieszych

8 marca zaprosiliśmy mieszkańców 
Mińska na  prezentację zeroemisyjne-
go autobusu MAN Lion’s City 12 E. Wy-
darzenie to miało miejsce  w ramach 
przygotowań do zakupu pojazdów 
elektrycznych do obsługi komunikacji 
miejskiej, a środki finansowe miasto 
pozyskało z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Przejażdżka zeroemisyjnym autobusem

Wodnej w ramach programu „Zielony 
Transport Publiczny”.

Autobus przejechał trasę M2, a zain-
teresowanie było tak duże, że brakowa-
ło miejsc w środku.

8 marca to Dzień Kobiet, dlatego przy 
tej okazji Burmistrz Marcin Jakubowski 
każdej z pań pasażerek wręczył specjal-
ne lustereczko oraz słodki upominek. 

Mieszkańcy zyskują nową wygodną for-
mę transportu. 

Od 25 marca tego roku mieszkanki  
i mieszkańcy Mińska Mazowieckiego zy-
skali nową opcję poruszania się po mie-
ście. Na ulicach pojawiły się elektryczne 
hulajnogi firmy Lime. Używając tej bardzo 
wygodnej formy transportu, redukujemy 
liczbę podróży samochodami, pozwa-
lając tym samym naszej planecie odpo-
cząć.

Aby skorzystać z hulajnóg, należy pobrać 
aplikację Lime na telefon z systemem An-
droid bądź iOS, a następnie zeskanować 
znajdujący się na kierownicy kod QR.

Edukacja i Bezpieczeństwo
Lime przykłada dużą wagę do bezpie-
czeństwa i edukacji użytkowników. Już 
sama aplikacja zapewnia podstawowe 
szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ru-
chu drogowego oraz przewodnik użyt-
kownika hulajnogi. Przypominamy pięć 
najważniejszych zasad poruszania się 
hulajnogami:
1. Poruszaj się drogami dla rowerów. 

Jeśli nie są dostępne, wybieraj jezd-
nię z dozwoloną prędkością do 30 
km/h lub chodnik.

2. Jedź maksymalnie 20 km/h, a po-
ruszając się po chodniku, dostosuj 

prędkość i ustępuj pierwszeństwa 
pieszym.

3. Nigdy nie jedź pod wpływem alkoho-
lu ani innych środków odurzających.

4. Jedna hulajnoga = jedna osoba. 
Obowiązuje zakaz przewożenia do-
datkowych osób, zwierząt czy ła-
dunku.

5. Parkuj hulajnogę w wyznaczonych 
do tego miejscach. W przypadku ich 
braku zaparkuj hulajnogę równole-

gle do chodnika, jak najbliżej jego 
zewnętrznej krawędzi (najdalej od 
jezdni). Pamiętaj, aby pozostawiona 
szerokość chodnika nie utrudniała 
ruchu i była nie mniejsza niż 1,5 m. 
Pamiętaj o osobach niewidomych  
i niepełnosprawnych.

Wszelką potrzebną pomoc, która jest do-
stępna 24/7, można zgłaszać za pośred-
nictwem aplikacji.

                   
                                 

Hulajnogi firmy Lime dla mieszkańców 
red., fot. z arch. UM MM

red., fot. z arch. UM MM  
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Spotkanie mieszkańców Borodzianki

Panie z Ukrainy, które schroniły się 
na czas przed wojną, zorganizowały  
w miejskim parku sprzątanie w czynie 
społecznym. Chcą w ten sposób po-
dziękować mińszczanom za gościn-
ność i okazaną pomoc.

Subotnik to inaczej czyn społeczny  
i właśnie w czynie społecznym 11 kwiet-
nia posprzątano miejski park. Podzię-
kowania kierujemy do  pracowników 
Zarządu Gospodarki Komunalnej za 
wsparcie akcji.

Uchodźczynie z Ukrainy zorganizowały subotnik
W ramach programu „Cash for Work” 
realizowanego przez fundację Polish 
Center for International Aid, z którą 
współpracę podjął burmistrz Marcin 
Jakubowski,  w mińskich szkołach 
podstawowych pracyją pedagodzy  
z Ukrainy.

Łącznie 20 nauczycieli różnych specjal-
ności, z którymi w Urzędzie Miasta Mińsk 
Mazowiecki podpisano stosowne umowy. 
Ich zadaniem będzie wsparcie uczniów, 
nauczycieli i rodziców w integracji oraz 
wspólnej pracy, co jest niezwykle waż-
ne dla dzieci rozpoczynających naukę  
w nowym kraju. PCPM - Polish Center for 
International Aid to fundacja, która niesie 
pomoc humanitarną w kryzysach uchodź-
czych, stosując mechanizm zapomóg 
finansowych. PCPM wspiera samorzą-
dy, instytucje i NGO w rozszerzeniu swo-
ich usług i działań na rzecz uchodźców  
z Ukrainy.

Opieką asystenta z Ukrainy objęto  
6 mińskich podstawówek. W zależno-
ści od liczby dzieci z Ukrainy uczących 
się w danej szkole przydzielono trzy 
lub cztery asystentki. Wszystkie osoby 
rozpoczęły pracę 4 kwietnia. Praca asy-

Mieszkańcy naszej partnerskiej Borodzianki spotkali się 18 marca w muzeum 7. PUL. W Mińsku Mazowieckim ugościliśmy 
kilkadziesiąt osób z Borodzianki - rodzin, które schroniły się w Polsce przed wojną. Dla nas to wzruszające chwile, bo czu-
jemy silną więź z naszym siostrzanym ukraińskim miastem. Dziękujemy zespołowi MZM za przygotowanie warsztatów dla 
dzieci, spaceru historycznego dla dorosłych oraz poczęstunku.

To hasło zebrało 4 marca na Starym Rynku mińszczan oraz ukraińskich uchodźców wojennych, by wyrazić głośny sprzeciw 
wobec wojny, ale też okazać wyrazy wsparcia mieszkańców naszego miasta dla broniącej się Ukrainy.

 Obecność tak wielu ludzi jest dla nas dowodem na potrzebę wspólnych działań, gremialnego opowiedzenia się za solidarno-
ścią z Ukrainą. Niech życzenia pokoju spisane przez obecnych na manifestacji spełnią się jak najszybciej. 

Mińsk Mazowiecki dla Ukrainy

stenta z Ukrainy będzie wykonywana 
przez 6 godzin dziennie (30 tygodniowo) 
przez 3 miesiące.

red., fot. z arch. UM MM

Trzeci transport naszej pomocy dla 
Borodianki wyruszył do Ukrainy.  Tym 
razem wśród darów znakomitą więk-
szość stanowiły te z francuskiego 
miasta partnerskiego Ville de Saint-
Égrève.

Podziękowania za przygotowanie trze-
ciego transportu kierujemy do: FOLPAK 
Baranowski, Konstans, REMEX, żołnie-
rzy z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego  
i oczywiście niezawodnego Michała Dą-
browskiego z firmy AMIGO, który całą 
tę pomoc po raz kolejny wiezie do Ukra-
iny. Ukłony dla Hufca ZHP "Mazowsze" 
Mińsk Mazowiecki za logistykę.

W koordynację i przygotowanie trans-
portu ponownie zaangażowani byli rad-
ni Mariusz Żyła, Mariusz Kulma, Kamil  
Ołdak, Joanna Kowalska i Jerzy Mróz.

Transport
do Borodianki

4 marca w miejskiej Bibliotece Publicznej 
gościliśmy uchodźców z Ukrainy, którzy  
w naszym mieście znaleźli schronienie. 

Była to okazja do integracji i rozmowy. 
Dziękujemy zespołowi MBP za przygoto-
wanie, p. Magdalenie Mól za prowadze-
nie, a p. Innie za tłumaczenie. W spotkaniu 
wziął udział burmistrz Marcin Jakubowski, 
który zapewnił o wsparciu mieszkańców, 
którzy od początku kryzysu okazują wiel-
kie serce.

red., fot. z arch. UM MM

Spotkanie w MBP

Pedagodzy z Ukrainy w mińskich szkołach podstawowych

red., fot. z arch. UM MM red., fot. z arch. UM MM

red., fot. z arch. UM MM

red., fot. z arch. UM MM
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AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa 
Wybickiego po raz szósty  przystępuje 
do ogólnopolskiego konkursu ekolo-
gicznego „Dobre rady na elektroodpa-
dy - oddaj mnie w dobre ręce”.  Miń-
ska „Piątka”  trzykrotnie stanęła na 
podium, zdobywając w tym konkursie 
trzecie miejsce.

Zespół Eko-Recyklinki w składzie: Maria 
Gorczyca, Wiktoria Szeląg, Aleksandra 
Truszko, Daria Bańka i Alicja Pawelec  
wraz z ze swoją opiekunką Edytą Kopeć 
reprezentują  szkołę w ekologicznych 
działaniach konkursowych. Przeprowa-
dzają pogadanki i wywiady wśród na-
uczycieli, rodziców i pracowników róż-
nych firm na temat  zasad postępowania 
z elektroodpadami oraz rozdają ulotki.  
W szkole zostały wykonane gazetki in-
formacyjne pod hasłem „ Elektroodpady 
albo zdrowie – wybierasz sam!” Pro-
wadzone są  też zajęcia edukacyjne dla 
uczniów SP nr 5, takie jak  pogadanki  
i warsztaty. Ekologiczne działania kon-
kursowe szkoły promowane są w lokal-
nych mediach. Uczniowie biorą udział  
w dwóch konkursach  plastycznych o te-
matyce elektroodpadów oraz w szkolnym 
konkursie zbiórki zużytych baterii.

 oprac. na podst. inf. szkoły
fot. z arch. szkoły

28 marca w Centralnym Domu Techno-
logii w Warszawie odbyła się konferen-
cja podsumowująca dwuletni projekt 
unijny „Szkoła dla innowatora”. „Trój-
ka” jako jedna z dwudziestu szkół pod-
stawowych z całej Polski uczestniczyła 
w tym niezwykłym programie.
 

Przez dwa lata dziesięcioro na-
uczycieli, czyli Joanna Sułek, Agniesz-
ka Nowak, Aldona Szewczyk, Grażyna 
Olczak, Monika Gromulska, Katarzyna 
Kozłowska-Wyszogrodzka, Izabela Sa-
ganowska, Ewa Raczyńska, Tomasz 
Ruta i Sławomir Rybiński na czele z dy-
rektorem Grzegorzem Wyszogrodzkim 
oraz uczniowie klasy 7c-8c brali udział w 
wielu działaniach projektowych. Uczono 
się, jak zmieniać metody nauczania, by 
kształcić u uczniów kompetencje proin-
nowacyjne. 

SP nr 3 „Szkołą dla innowatora”

Zespół Taneczny IMPRESS ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 odniósł wielki suk-
ces na Ogólnopolskich Konfrontacjach 
Tanecznych "Zakręceni na Taniec". 
Konkurs organizowany przez Grupę 
Festiwale odbył się 20 marca w Marec-
kim Centrum Edukacyjno-Rekreacyj-
nym.

Tancerki IMPRESS zaprezentowały 6 
układów tanecznych i wywalczyły na-
stępujące miejsca:
- I miejsce - formacja cheerleaders  
13 -16 lat;
- I miejsce - mini formacja modern  
14 -16 lat;
- I miejsce - mini formacja jazz 14-15 lat;
 I miejsce - formacja show/inne formy 
taneczne 14-16;
- I miejsce - trio performing art/inne for-
my 12-15 lat;
- II miejsce - duet performing art 13 -16 
lat;

IMPRESS został także doceniony przez 
jury. Dziewczyny otrzymały Nagrodę 
Specjalną - wielką maskotkę.

SP nr 1 oraz miasto reprezentowały:
Oliwia Wasiak, Maja Ładnowska, Aga-

Stypendyści Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim:

1. Oliwia Buczek kl. 7d  – opiekun mgr 
Milena Jałocha, nauczyciel języka 
angielskiego

2. Milena Delega kl. 7d – opiekun mgr 
Anna Korczyńska, nauczyciel infor-
matyki

3. Magdalena Pałgan kl. 8a - opiekun 
mgr Magdalena Gołda, nauczyciel 
języka angielskiego

4. Nikodem Wieczorek kl. 7b - opie-
kun mgr Hanna Kołodziejczyk, na-
uczyciel informatyki

5. Urszula Wiśniewska kl. 7e - opiekun 
mgr Milena Jałocha, nauczyciel ję-
zyka angielskiego

6. Maximilian Zagwocki kl. 7a - opie-
kun mgr Karolina Abramowska, na-
uczyciel języka angielskiego

W roku szkolnym 2021/2022 każdy  
z wyżej wymienionych uczniów otrzyma 
stypendium Marszałka Województwa 
Mazowieckiego w kwocie ok. 5000 zł  
w ramach projektu „Mazowiecki pro-
gram stypendialny dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych – najlepsza inwesty-

SP nr 3 jest szkołą, która chce na-
uczyć swoich uczniów samodzielności 
myślenia, rozwiązywania problemów, 
współpracy, liderstwa i zarządzania 
sobą. Jesteśmy SZKOŁĄ DLA INNOWA-
TORA. Podczas konferencji taki właśnie 
tytuł dyrektor Grzegorz Wyszogrodz-
ki odebrał z rąk Dawida Pachuckiego  
- przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii, Tomasza Kuleszy - przed-
stawiciela Ministerstwa Edukacji i Na-
uki, Jędrzeja Witkowskiego - prezesa 

cja w człowieka”. Po zakwalifikowaniu  
do programu  stypendyści pod kierun-
kiem opiekunów stworzyli Indywidual-
ny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia, 
w ramach którego realizują projekty 
w swojej szkole. Za sumienną naukę 

przez cały rok szkolny będą otrzymy-
wać co miesiąc ok. 500 zł. Nasza szkoła  
jest dumna z takich osiągnięć swoich 
uczniów. 

oprac. na podst. inf. szkoły
fot. z arch. szkoły

Dobre rady na elektroodpady z „Piątki”

ta Łyczkowska, Emilia Zając, Domini-
ka Jarczewska, Ola Suproniuk, Maja 
Murawka, Karolina Gryz, Julia Knapik 

i Natalia Żelazowska oraz założycielka  
i trenerka Zespołu Ola Kłudecka.

oprac. na podst. inf. szkoły

                                                                                       
                                                    fot. z arch SP nr 1

fot. z arch. szkoły

Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz 
Małgorzaty Stodulnej - dyrektorki pro-
jektu. Podsumowano dwuletnią pracę  
w projekcie, ale szkoła trktuje ten etap 
jako początek procesu zmiany, którą 
chce wprowadzać.

https://www.sp3mm.pl/news/#

Sukces uczennic „Kopernika”!Stypendyści Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
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   AKTUALNOŚCIEUROPE DIRECT EUROPE DIRECT

Spotkanie roczne sieci Europe Direct
Miasto Mińsk Mazowiecki jest jednym 
z 24 punktów sieci Europe Direct, któ-
rej misją jest informowanie obywateli  
o priorytetach i strukturach UE.  
W dniach 4-6 kwietnia w Józefowie 
miało miejsce spotkanie roczne sieci. 

Burmistrz Marcin Jakubowski oraz 
dyrektorzy Przedstawicielstwa Komisji 

W Mińsku Mazowieckim odbył się II i III 
etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.

II etap odbył się 23 centrach egza-
minacyjnych w Polsce. W Mińsku Ma-
zowieckim, jako współorganizatorzy, 
przeprowadziliśmy go w Zespole Szkół  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Ma-
zowieckim. Podczas niego 812 uczniów 
szkół ponadpodstawowych walczyło  
o 50 wolnych miejsc w finale. 

III etap Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o Unii Europejskiej odbył się  
w siedzibie Europe Direct Mińsk Mazo-
wiecki. Z testem mierzyła się finalistka 
Aleksandra Tkaczyk z  Liceum Ogól-
nokształcącego im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.

Ogólnopolska Olimpiada „Gwiezd-
ny Krąg” to szansa na dostanie się na 
kierunki studiów związane z tematyką 
europejską np. europeistykę czy kulturo-
znawstwo, płatny staż lub wyjazd studyj-
ny do Parlamentu Europejskiego.

Jest to największy projekt edukacyjny 
o Unii Europejskiej, realizowany wspólnie  
z Komisją Europejską w Polsce, Biurem 
Parlamentu Europejskiego w Polsce  
i Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii 
Europejskiej” od 17 lat. 

Naszą misją jest informowanie oby-
wateli o priorytetach i strukturach Unii 
Europejskiej, dlatego 12 kwietnia od-
było się spotkanie Zespołu EUROPE 
DIRECT Mińsk Mazowiecki z uczniami 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miko-
łaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim. 

Ekspertami w temacie młodzieży są 
przede wszystkim młodzi ludzie oraz 
osoby, które mają doświadczenie pra-

Kolejne etapy Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej 

Zespół EUROPE DIRECT spotkał się z uczniami 
cy z młodzieżą, dlatego spotkanie  
odbyło się w szkole, a poprowadziła je 
zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska. 

Głównym tematem spotkania był tego-
roczny priorytet UE - Europejski Rok 
Młodzieży. Rozmawialiśmy o 11 priory-
tetach młodzieżowych, potrzebach mło-
dych ludzi i wartościach, które są dla 
nich ważne. Uczniowie zwracali uwagę 
na to, że ich priorytetem jest możliwość 

uczestnictwa w unijnych programach, 
takich jak, np. Erasmus+ i wymianach 
młodzieżowych. Zwracali także uwagę 
na to, że konstruktywny dialog, wysokiej 
jakości edukacja i dbanie o środowisko 
są dla nich jednymi z najważniejszych 
unijnych priorytetów. Głos i potrzeby 
młodzieży są dla nas bardzo ważne.

Elżbieta Ślązek., fot. z arch. UM MM

„Międzyczas” tętni życiem. Pod koniec 
lutego Centrum Młodzieżowe gościło 
młodzież z Hiszpanii Wymianę mło-
dzieżową koordynuje nauczycielka 
języka angielskiego z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej pani Ewa Ogorzelska. 

Warsztaty międzykulturowe dla 
gości przeprowadzili wolontariusze  
z Fundacji EBU. Był też czas na rozmo-
wę z zastępczynią burmistrza panią Eli-
zą Bujalską, która opowiedziała o poli-
tyce młodzieżowej miasta. Cieszymy się  
z dużej aktywności młodzieży w naszym 
mieście.

red., fot. z arch. UM MM

Polsko-hiszpańska wymiana młodzieży

Europejskiej w Warszawie i Wrocławiu 
powitali reprezentacje ED z całej Polski.

Kluczowym zagadnieniem spotka-
nia są tegoroczne priorytety UE, m. 
in. Europejski Rok Młodzieży. Europe 
Direct Mińsk Mazowiecki reprezen-
towały szefowa punktu, zastępczyni 
burmistrza Eliza Bujalska z zespołem 
interdyscyplinarnym: Katarzyną Troja-

nek - nauczycielką języka francuskie-
go oraz Moniką Kołodziejczyk - liderką 
Centrum Młodzieżowego Międzyczas. 
Ważnym tematem rozmów są działania 
Komisji Europejskiej w kontekście wojny  
w Ukrainie oraz dyskusja z udziałem 
szefa delegatury UE w Ukrainie o sytu-
acji międzynarodowej i przeciwdziałaniu 
dezinformacji.

red., fot. z arch. UM MM

Elżbieta Ślązek., fot. z arch. UM MM
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INWESTYCJE INWESTYCJE

1,5 mln zł na termomodernizację SP nr 5

Kończymy prace na Serbinowie

Renowacja głównego zbiornika wody 

Dziękujemy Samorządowi Mazow-
sza, który przeznaczył ponad 2,5 mln 
zł na realizację trzech projektów eko-
logicznych w powiecie mińskim w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 (Mińsk Mazowiecki, Kału-
szyn, Halinów). 8 kwietnia umowy w tej 
sprawie podpisali członkinie zarządu 
województwa mazowieckiego Elżbieta 
Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz be-
neficjenci, m.in. Burmistrz Miasta Mar-
cin Jakubowski.

Budynek SP nr 5 w Mińsku Mazo-
wieckim został wybudowany w 1974 r. 
Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej po-
prawi się poziom bezpieczeństwa oraz 
komfort uczniów i kadry nauczyciel-
skiej. Zaplanowane prace dotyczą m.in. 
wymiany starych, nieszczelnych okien 
oraz drzwi zewnętrznych, modernizacji 
instalacji centralnego ogrzewania oraz 
wentylacji mechanicznej. W budynku 
zamontowane zostaną dwie pompy 

ciepła i wymienione oświetlenie. Mon-
taż instalacji fotowoltaicznej zwiększy 
wykorzystywanie energii słonecznej na 
potrzeby własne placówki.

Dobiegają końca prace budowlane na terenie rekreacji publicznej na osiedlu Serbinów. Ostatnie szlify i wkrótce nastąpi  
oficjalne otwarcie miejsca, na które mieszkańcy, zwłaszcza tej części miasta, z niecierpliwością czekali.

W Stacji Uzdatniania Wody Mirec-
ki zakończyły się prace renowacyjne 
głównego zbiornika wody uzdatnionej. 
Polegały one na wyłożeniu wnętrza 
zbiornika szczelną membraną z poli-
etylenu.

Membrana zapewni całkowitą 
szczelność zbiornika i przyczyni się do 
wzrostu bezpieczeństwa bakteriologicz-
nego systemu uzdatniania wody. Prace 
wykonywała wyłoniona w drodze prze-
targu firma J2Water Jacek Wróblewski  
z Leszna.

info. PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

20 września zawarto umowę z firmą 
Sport Grupa Sp. z o.o. z siedzibą przy  
ul. Dźwigowej 24 w Mińsku Mazowiec-
kim  na budowę  boiska wielofunkcyjne-
go  na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3.

W ramach  inwestycji wykonano 
boisko o powierzchni 1232 m2,  o na-
wierzchni modułowej polipropylenowej 
przeznaczone do gry w piłkę ręczną, 
siatkówkę i koszykówkę,  ogrodzone 
ogrodzeniem systemowym, panelowym 
z siatki zgrzewanej o wysokości  4 mb, 
które pełni również funkcję piłkochwy-
tów,  z bramą serwisową i furtką. 

Nawierzchnia w kolorze  czerwonym  
stanowi pola autowe boiska do piłki 

Kończymy budowę nowego boiska
ręcznej, w kolorze zielonym - pole gry do 
piłki ręcznej, w kolorze niebieskim - pole 
gry  do siatkówki. 

Na boisku wymalowano  linie boczne  
w kolorze białym w polach przeznaczo-
nych do piłki ręcznej i siatkówki, w kolo-
rze   żółtym w polu do gry w koszykówkę.

Boisko zostało wyposażone w dwie 
bramki do piłki ręcznej o konstrukcji sta-
lowej, ocynkowanej,  cztery zestawy do 
koszykówki i zestaw do siatkówki.

Roboty budowlane zakończono  
i odebrano od wykonawcy w dniu  
30 marca Boisko przekazano do użyt-
kowania Szkole Podstawowej Nr 3  
im. Jana Pawła II.

Nasze miasto otrzymało 1,5 mln zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Całkowita wartość projektu:  
2 377 012,04 zł. Kwota dofinansowania: 1 546 024,09 zł.

Realizacja inwestycji ograniczy 
koszty utrzymania budynku szkoły. Bę-
dzie cieplej i co ważne, spadnie emisja 
gazów cieplarniach do atmosfery.

                                   red., fot. z arch. UM MM

Budowa boiska została dofinanso-
wana z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej”  w wysokości 200 000 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 451 
321,48 zł. Umowa na dofinansowanie 
zawarta została 25 sierpnia 2021 r. po-
między Województwem Mazowieckim 
reprezentowanym przez członka zarzą-
du Elżbietę Lanc oraz członka zarządu  
Janinę Ewę Orzełowską a Miastem Mińsk 
Mazowiecki reprezentowanym przez  
burmistrza Marcina Jakubowskiego.

red., fot. z arch. UM MM

Dobiegają końca prace związane z budową boiska przy Szkole Podstawowej nr 3. 
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      KULTURA KULTURA

Kolekcja porcelany, której tworze-
nie rozpoczęliśmy 10 lat temu, to zbiór 
porcelanowych przedmiotów użytko-
wych wyprodukowanych od XVIII w. 
do XX w. Kolekcjonowanie w naszym 
przypadku wiąże się z pasją i tęsknotą 
za światem, gdzie przedmioty użytko-
we były niezwykle piękne i kunsztownie 
wykonane. Główną osią dla kolekcji jest 
300-letnia ewolucja stylów w porcelanie 
europejskiej. Porcelana to rodzaj białej 
przeświecającej ceramiki wysokiej ja-
kości, wynalezionej w Chinach w VII w. 
1000 lat później pierwsza europejska 
manufaktura porcelany została założona 
w Miśni przez polskiego króla Augusta II 
Mocnego, miłośnika i kolekcjonera chiń-
skiej porcelany. Zatrudniony przez nie-
go alchemik, Johann Friedrich Böttger,  
w 1709 r. odkrył sekret jej produkcji i ten 
rok uznaje się za początek historii porce-
lany europejskiej. Początkowo w Miśni 

produkowano pojedyncze egzemplarze 
i traktowano jak dzieła sztuki. Odkry-
ty sekret przestał być wiedzą tajemną  
i w Europie zaczęły powstawać kolejne 
fabryki, zazwyczaj w okolicach złóż cen-
nego kaolinu.

W XIX w. upowszechnianiu białego 
złota, towarzyszyła rewolucja przemy-
słowa produkcji porcelany i przejście od 
manufaktur i produkcji ręcznej do pro-
dukcji masowej. Zazwyczaj łatwo rozpo-
znać okres z jakiego pochodzi porcela-
na, bo w jej formach i wzorach odbija się 
ewolucja stylów: rokoko, empire, bie-
dermajer, secesja, art deco, modernizm 
i powojenny amerykański streamline.

Koniec XIX w. i początek XX w. to 
złote lata porcelany. To wtedy porce-
lana rzeczywiście trafiła pod strzechy. 
W naszej kolekcji dużą część stanowią 
produkty z fabryk śląskich, takich jak: 
fabryka Ohme w Szczwienku, fabry-
ka RS w Tułowicach, fabryka Kristera  
w Wałbrzychu, Carla Tielscha w Starym 
Zdroju, Sorau w Żarach czy Tuppack’a 
i Steinman’a w Parowej. Fabryki śląskie 
szybko dostosowywały się do panują-
cych trendów na rynku, produkowały 
porcelanę taniej niż znane wytwórnie  
z zachodniej Europy i były masowo 
sprzedawane zarówno w Europie, jak  
i w obu Amerykach. To m.in. śląscy fa-
brykanci unowocześnili produkcję i po-
prawili jakość porcelany.

Dzięki nowoczesnym piecom (pa-
tent Hermana Ohme) porcelana mogła 
być wypalana w wyższej niż dotych-
czas temperaturze (ponad 1300 stopni 
Celsjusza), w ciągu technologicznym, 
co sprawiało, że była bielsza, twar dsza  
i bardziej przezroczysta.

Nasza kolekcja tworzona jest z my-
ślą o odtworzeniu tej ewolucji w de-
signie i w jakości od grubej ciężkiej 
porcelany z wadami produkcyjnymi do 
cienkiej prześwitującej produkowanej 

z niespotykaną dotąd jakością, lekkiej 
i cienkiej jak papier. Żeby móc zaob-
serwować różnorodność stylu i doce-
nić piękno śląskiej porcelany, kolekcja 
zawiera też dużo sztandarowych form  
i dekorów fabryk europejskich, takich 
jak Miśnia, Rosenthal, Thomas, Limo-
ges, Sarreguminess, Luneville i wiele 
innych. Kolekcja dokumentuje szybkie 
zmiany, ewolucje i mieszanie się stylów 
artystycznych. Dokumentuje też życie 
ludzi w tamtych czasach i ich potrzebę 
otaczania się piękną porcelaną, która 
była najmodniejszym i najbardziej pożą-
danym atrybutem i podarunkiem.

Żeby łatwiej dostrzec te przemiany 
ograniczono kolekcję do naczyń do go-
rących napojów czekolady, kawy i her-
baty. Tak jak ewoluowały style w porce-
lanie, tak też nieustannie ewoluuje nasza 
kolekcja. Początkowo kolekcjonerzy 
kupują to co cieszy oczy i jest dla nich 
atrakcyjne. Każdy zakupiony przed-
miot to mozolna detektywistyczna pra-
ca związana z odczytaniem sygnatury, 
odkryciem twórców, poznaniem tech-
nologii tworzenia przedmiotu. Ten etap 
poszukiwań lubię najbardziej. Z każdym 
kolejnym przedmiotem gromadzi się 
wiedzę, a ona zmienia percepcję i spo-
sób patrzenia na świat. Zadajemy sobie 
też coraz więcej pytań np. o to, jak zmia-
ny w designie przedmiotów łączą się ze 
zmianami społecznymi, jaki wpływ miały 
na ludzi. Wiedza zmienia nas, a kolekcja 
zmienia się wraz z nami. „Piękna porce-
lana” znaczyło co innego 10 lat temu, 
dziś i będzie znaczyć za 10 lat.

Każdy przedmiot z naszej „kolekcji 
piękności” ma też swoją indywidualną 
historię, której nie umie opowiedzieć, 
ale inspiruje do myślenia o ponadcza-
sowych wartościach. 300-letnia czarka 
do herbaty z Miśni, wyprodukowana 
dla sułtana przeszła daleką drogę za-
nim trafiła do nas. Porcelana Śląska  
w czasach prosperity w całości wysy-
łana była do Stanów Zjednoczonych. 
Teraz po 100 latach wróciła do miejsc 
skąd pochodzi. Mamy nadzieję, że te 
wyjątkowe przedmioty przemówią także 
do Was i zachwycą Was kunsztem swo-
ich twór ców.

Izabella i Artur Krzemińscy

Czekolada, kawa, herbata. 300 lat porcelany Europejskiej.
Wystawa w Muzeum Ziemi Mińskiej 12.03 - 15.05.2022

Izabella i Artur Krzemińscy

3. częściowy utwór: 

CREDO
VENI CREATOR

VI SYMFONIA „ŚWIĘTY BOŻE”
skomponowany przez Grzegorza Duchnowskiego

Soliści:
Małgorzata Walewska

Anna Mikołajczyk
Aneta Łukaszewicz
Patryk Rymanowski

Tomasz Raff
Chóry:

Chór Politechniki Warszawskiej
Chór Tibi Domine

Orkiestra Sinfonia Varsovia
Dyrygent: Anna Duczmal-Mróz

Przygotowanie chórów: Dariusz Zimnicki

29.05.2022, godz. 18.00
Miejsce: Teren ZS nr1 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki

WSTĘP WOLNY

Organizatorem wydarzenia jest Miasto Mińsk Mazowiecki i Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim.

WIELKI FINAŁ 600-LECIA MIASTA
KONCERT ORATORYJNO-SYMFONICZNY  

Z OKAZJI 600-LECIA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Małgorzata Walewska Grzegorz Duchnowski
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Konkurs literacki „Moje Miasto Mińsk Mazowiecki” 
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Moje Miasto Mińsk Mazowiecki” Kon-
kurs literacki zorganizowany z okazji 
obchodów jubileuszu miasta przez 
Miejską Radę Seniorów i Muzeum Zie-
mi Mińskiej pod patronatem Burmi-
strza Marcina Jakubowskiego.

Wyniki konkursu:
Kategoria dzieci (7-9 lat)
I miejsce 
– Antonina Dmowska za wiersz „Wiersz  
o moim mieście”

Kategoria młodsza młodzież (10-14 lat)
I miejsce 
Ex aequo
– Xawery Franciszek Faliński za wiersz „So-
sna”
– Vincent Faliński za wiersz „Moje miasto”
II miejsce
Ex aequo
– Hanna Protaziuk za wiersz „Witek i Tadek”
– Julia Malinowska za wiersz „Moje miasto” 
III miejsce
Ex aequo

– Klaudia Kałowska za wiersz „Mińska oaza”
– Kacper Gąsior za wiersz „Miasto z duszą”
Wyróżnienie
Ex aequo
– Bartosz Grabowski za wiersz „Miasto dla 
każdego”
– Kamil Machoń za wiersz „Nasze miasto”
Kategoria młodzież szkół średnich (15-19 lat)
Wyróżnienie
– Angelika Balasińska za wiersz „Spójrz”
Kategoria dorośli (20+)
I miejsce 
Ex aequo
– Iwona Rojek za wiersz „Mowa miasta”
– Robert Zgutka za tryptyk miński: „Gloria 
victis”, „Mur”, „Ulica Warszawska”
II miejsce 
Ex aequo
– Ewa Pielasa za wiersz „Ballada o moim mie-
ście”
- Tadeusz Charmuszko za fraszki „Mińsz-
czaszki”
Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom.

Jury w składzie: 
Wanda Rombel, Karolina Wieczorek, Renata 
Bakuła, Bożena Macheta, Leszek Celej.

8 marca w Muzeum Ziemi Mińskiej miało miejsce drugie spotkanie dyskusyjne z Mariuszem Dzienio w ramach finisażu wy-
stawy z serii 6 Wielkich Kolekcji na 600-lecie Miasta Mińsk Mazowiecki. Rozmowy toczyły się wokół kobiet emancypantek, 
feministek, artystek, kreatorek kultury, obrończyń praw zwierząt, mieszkanek Mińska Mazowieckiego. 

Wspomniane zostały między innymi Melania Budkowska, Maria Caune, Seweryna Osetowska, Helena Gołasz, Stefania Sażyń-
ska, Helena Chorobińska czy Halina Wieczorkiewicz. Dodatkowo podczas tego spotkania można było zobaczyć kolekcje daw-
nych fotografii kobiet i pamiątek niepokazywanych na wystawie.                                                        

Beata Sajewska, fot. z arch. MZM

„Buty Stalina – Tak niedawno Stalin, dziś Pu-
tin” to instalacja przygotowana przez Muzeum 
Ziemi Mińskiej i po raz pierwszy wyekspono-
wana podczas protestu mieszkańców miasta 
na Starym Rynku przeciwko agresji Rosji Pu-
tina na Ukrainę. Mieszkańcy oraz uchodźcy, 
którzy są naszymi gośćmi, mogli na niej wyra-
zić swój własny sprzeciw i odczucia związane 
wojną. Aktualnie „Buty Stalina” znajdują się  
w ogrodzie Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 
Mazowieckim przy ul. Okrzei 16. 

Beata Sajewska, fot. z arch. MZM

30 marca z inicjatywy pani dyrek-
tor Pauliny Rzewuskiej - Korycińskiej   
w sali koncertowej MSA odbyły się 
3 koncerty edukacyjne dla miejskich 
szkół i przedszkoli. Zaproszone zosta-
ły także dzieci - uchodźcy z Ukrainy, 
uczęszczające do miejskich placówek 
oświatowych.

Marzec i kwiecień to miesiące,  
w których szkoła przygotowuje rekruta-
cję i sprawdzian predyspozycji muzycz-
nych. Dlatego też uczniowie nasi zapre-
zentowali wszystkie klasy instrumentów, 
które prowadzone są w szkole  oraz 
klasę rytmiki. Zainteresowanie naszym 
koncertem prezentującym wszystkie 
instrumenty było ogromne. Uczniowie 
szkoły zagrali o godz. 9.00, 10.30, 11.30.
Koncert poprowadziła flecistka - Marta 
Sosińska, która wprowadzała w świat 
instrumentów muzycznych przybliżając 
budowę, historię, cechy instrumentów.
Program koncertów przedstawiał się na-
stępująco:
1. Duet – Zuzanna Skrzeczyńska - flet i Lilia-
na Komorowska – fortepian – Mateusz Król 
– „Kocie harce”
2. Skrzypce – Antonina Majos – „Polonez”, 
akompaniament Joanna Nowik
3. Altówka - Zuzanna Panek – A. Charpentier 
– Te Deum, akompaniament Piotr Szczepanik
4. Zespół smyczkowy pod dyrekcją  Piotra 
Grabowicza – „Matylda Kookabura”
5. Klasa rytmiki – D. K. Jagiełło – piosenka 
z układem ruchowym „Marcowe słoneczko”
6. Perkusja – Maksymilian Szeląg – W. Se-
liwanow – „Żart Clowna” - akompaniament 
Jacek Nazarczuk
7. Fortepian - Diana Kulhawik – A. Lasko – 
„Na łące”
8. Gitara – Bartosz Oklesiński – E. Lecuona 
– „Malagena”

9. Saksofon – Michał Sosiński – Willy van Do-
orslaer – “Musicolor”, akompaniament Joan-
na Nowik
10. Trąbka – Piotr Mazaj – R. M. Andersen – 
„The Technican” – temat z wariacją I, akom-
paniament Joanna Nowik
11. Klasa 3 rytmiki – piosenka i układ rucho-
wy „Pobudka z ogródka”
12. Flet – Oliwia Majewska – Pucihar – „Po-
wrót do domu”
13. Klarnet – Mieszko Abramowski – J. A. De-
rvaux – „Clarinett express”, akompaniament 
Joanna Nowik
14. Duet – Felicyta i Felicjan Sokołowscy – 
flet i klarnet – Leo Delibes – „Duet kwiatów” z 
opery „Lakme”
15. Duet- puzony – Bartosz i Mikołaj Lewiń-
scy- „Duet puzonowy”
16. Julian Strzałkowski – fortepian – kompo-
zycja własna Piosenka – „Mask”
17. Akordeon – Jan Jarzębski – „Oberek”
18. Trąbka – Filip Adamczyk – Sonata, akom-
paniament Joanna Nowik
19. Skrzypce – Marianna Szczepanik – M. 
Popławski – „Mazur”, akompaniament Piotr 
Szczepanik

20. Klasa rytmiki – piosenka z układem ru-
chowym „Wiosenne porządki”
21. Saksofon – Gustaw Niedziałkowski – 
„Walc”, akompaniament Joanna Nowik

Koncerty był bardzo udany. Na koniec, 
prowadząca koncert - Marta Sosińska 
zachęciła dzieci z publiczności do nauki 
w naszej szkole.

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodzi-
ców za zorganizowanie dla uczniów 
Miejskiej Szkoły Artystycznej poczę-
stunku, który miał miejsce w przerwie 
koncertów.

Opracowanie Joanna Nowik
fot. z arch. MDK

Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazo-
wieckim w Dniu Pamięci Zbrodni Katyńskiej 
13 kwietnia przy rondzie Michała Sławińskie-
go wręczano mieszkańcom broszury opra-

cowane i wydane przez MZM, a upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. "Dęby Katyńskie  
w Mińsku Mazowieckim" to publikacja, o którą można również zapytać w siedzibie muzeum przy  
ul. Okrzei 16.

Protest przeciwko wojnie  w Ukrainie

Koncerty „Zaczarowane dźwięki  
instrumentów muzycznych” w MSA

Dzień Kobiet w Muzeum Ziemi Mińskiej

Dęby Katyńskie
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Kim był Rumi? Czym jest Masnawi? 
Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy 
wspólnie podczas spotkania z Albertem 
Kwiatkowskim – tłumaczem języka per-
skiego i podróżnikiem. W ten wyjątkowy 
wieczór, 17 lutego nasz gość opowiadał 
nam o największym mistycznym poecie 
muzułmańskiego świata i jego literac-
kim dziele – Masnawi, które odgrywa 
ogromną rolę w rozwoju jednego z cie-
kawszych nurtów islamskich, jakim jest 
sufizm. „Nam się islam kojarzy źle, ale 
tu mowa o łagodnej formie islamu. Tych 
ludzi nie interesują podboje, ani bogac-

two, ich interesuje wielki dżihad, czyli 
walka z samym sobą, bo sami jesteśmy 
dla siebie największymi wrogami” – tłu-
maczył Albert Kwiatkowski. 

Mieliśmy również okazję posłuchać hi-
storii życia autora Masnawi i bliżej po-
znać jego postać. Wiemy już, że ojciec 
Rumiego był mistykiem. Po jego śmierci 
młody Rumi długo szukał własnej dro-
gi, aż został szanowanym teologiem. 
Wówczas doświadczył niezwykłego 
spotkania, które odmieniło jego życie na 
zawsze… Albert Kwiatkowski opowiadał 
pięknie i zrozumiale, obdarował słucha-
czy perskimi opowieściami, czarując 
głosem i mistycznym przekazem swoich 
historii.

Specjalnie dla bibliotecznej publiczno-
ści nasz gość przeczytał także wybrane 
perskie wiersze i przedstawił ich inter-
pretację. Te zbiory wierszy, po persku 
zwane dywanami, poruszają zagadnie-
nia związane z samopoznaniem, walką 
ze swoimi słabościami i potrzebą wolno-
ści. Zadziwiające, że poematy powstałe 
tak dawno i w tak odległym dla nas za-
kątkach świata, dalej są aktualne i abso-
lutnie nie tracą na swojej artości.  

„Moja codzienność jest rozczarowująco 
normalna” – powiedział Jakub Małecki 
na spotkaniu w bibliotece. Podczas pi-
sania książki, ten Autor nie potrzebuje 
wyszukanych rytuałów. Kiedy pisze, nie 
musi popijać specjalnych gatunków her-
bat, sprowadzanych z końca świata, ani 
przywdziewać odpowiedniego stroju. 
Jego inspiracją do tworzenia powieści 
są ludzie, którzy go nieustannie fascy-
nują, uwrażliwiają na świat i prowokują 
do opowiadania historii tak pięknych  
i emocjonujących, że nieustannie chce-
my o nich czytać. 

W rozmowie powiedział:  „o swoich 
bohaterach muszę wiedzieć więcej, niż 
o nich napiszę w książce”. Praca kon-
cepcyjna nad powieścią jest dla niego 
bardzo ważna. Z pewnością dlatego, 
każda literacka postać jest znakomicie 
nakreślona. 

Ze strony publiczności padło pytanie, 
skąd w autorze tak wielka wrażliwość? 
Odpowiedział, że sam tego nie wie oraz 
że w jego życiu nie wydarzyło się nic na 
tyle niezwykłego, aby mogło wpłynąć 
to na jego odbiór ludzi i świata. Zatem 
wrażliwości nie można się wyuczyć, na-
być poprzez dobre, czy złe doświadcze-
nia. Umiejętność wnikliwego, pełnego 
empatii postrzegania rzeczywistości jest 
w pewnym sensie darem, który Jakub 
Małecki wykorzystuje tworząc pełną 
emocji prozę.  

Od marca rodziny ukraińskie, które zna-
lazły schronienie w mińskich domach 
oraz rodziny ich  goszczące, uczest-
niczą w spotkaniach integracyjnych  
w naszej bibliotece organizowanych we 
wtorki, co dwa tygodnie. Jest to czas na 
wzajemne poznanie się, ale też wymianę 
informacji. W spotkaniach powyższych 
biorą udział przedstawiciele Urzędu 
Miasta oraz innych miejskich instytucji.

12 marca, w Bibliotece mieliśmy okazję 
uczestniczyć w spotkaniu z lekarzem 
psychiatrą Piotrem Marcinowiczem. Był 
to wartościowy czas, w którym wspólnie 
szukaliśmy odpowiedzi na pytania, do-

tyczące naszej odporności psychicznej  
w kontekście obecnej sytuacji w kraju, 
ale nie tylko. Po wspaniałej prezenta-
cji na temat dbania o swój wewnętrzny 
emocjonalny świat, nasz gość udzielał 
odpowiedzi na pytania ze strony publicz-
ności dotyczące różnych sfer naszego 
życia psychicznego. Poruszone zostały 
zagadnienia dotyczące niekorzystnego 
wpływu mediów na nas samych i na 
młodzież i coraz popularniejszym wśród 
młodych ludzi zjawisku uzależnienia od 
mediów społecznościowych. Rozma-
wialiśmy o depresji i o tym, jak bliscy 
powinni wspierać osoby nią dotknięte 
oraz jak pomagać ludziom, których ko-
chamy w podjęciu terapii i odzyskaniu 
sił. Spotkanie podkreśliło, jak ważna 
jest dbałość o nasze zdrowie psychicz-
ne i stabilność emocjonalną, zwłaszcza 
w tych trudnych czasach. Dziękujemy 
wszystkim obecnym za uczestnictwo  
w tej ważnej dyskusji.

24 i 26 marca odbyły się spotkania  
z Anną Sumińską, autorką familijnej 
książki o historii Mińska Mazowieckiego. 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa ilu-
stracji Katarzyny Gazdy. Poprzez książ-
kę i rozmowę o niej można na nowo od-
krywać nasze miasto i związane z nim 
tajemnice. Mińsk Mazowiecki na kart-
kach tej publikacji występuje w charak-
terze nie tylko głównego bohatera, ale 
również narratora opowieści. Jako star-
szy Pan, opowiada dzieciom o historii 
naszego Miasta, udzielając odpowiedzi 
na ich dociekliwe pytania. 

Wieczór 7 kwietnia upłynął w bibliote-
ce pod hasłem podróży, tych dalekich  
i niezwykłych. Do miejsc, w których 
przeszłość odgrywa wielką rolę, a krajo-
braz z pozoru tak zwyczajny, jest bardzo 
klimatyczny i wzbudza wiele refleksji. 

Dzięki obecności i opowieściom wy-
jątkowych gości, reportera radiowego  
i pisarza - Krzysztofa Renika i fotograf-
ki Elżbiety Dziuk-Renik, mogliśmy my-
ślami przenieść się do Azji Środkowej, 
aż na kazachskie stepy. Czy przeklęte? 

Opowieści o Masnawi 
w wykonaniu 
Alberta Kwiatkowskiego

Spotkania integracyjne 
ukraińskich rodzin

Warsztaty z psychiatrą – 
spotkanie 
z Piotrem Marcinowiczem

Spotkanie z Anną Sumiń-
ską i wystawa ilustracji 
Katarzyny Gazdy 

Kazachskie stepy w opo-
wieści Krzysztofa Renika 
i fotografii Elżbiety Dziuk-
-Renik

Jakub Małecki 
w naszej Bibliotece!
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Biblioteka poleca

Książki dla dorosłych:

Harmel, Kristin: Jeszcze jeden dzień – 
Warszawa: Świat Książki, 2022;
Jacenko, Petro: Saga lwowska. – Wyda-
nie I. – Warstwy, 2018;
Janik, Krystian: Tu nie ma nic. – Warsza-
wa: Lira Wydawnictwo, 2022;
Podlewski, Adam: Marymonckie młyny. 
– Warszawa: Skarpa Warszawska. 2022;
Spindler, Erica: Taka sama. – Wrocław: 
Luna, 2022;
Zabužko, Oksana Stefanìvna: Planeta 
Piołun. – Warszawa: Agora, 2022;
Žadan, Sergij: Internat. – Wydanie I. – 
Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2019.

Książki dla dzieci i młodzieży:

Ace, Lauren: Chłopcy. – Wydanie 1.  
– Warszawa: Wilga, 2022;
Cerasoli, Anna: Koty czarne, koty bia-
łe. – Gdańsk: Wydawnictwo Adamada, 
2022;
Chapman, Jane: Kocham cię całym ser-
cem. – Warszawa: Wilga, 2022;
Fox, Diana: Jak zdobyć przyjaciela. – 
Wydanie I. - Warszawa: Wydawnictwo 
Zielona Sowa, 2022;
Muñoz, Iban Eduardo: Dlaczego jemy 
rośliny. – Warszawa: HarperCollins Pol-
ska, 2022;
Montgomery, Lucy Maud: Anne z Zielo-
nych Szczytów. – Wydanie pierwsze. - 
Warszawa: Marginesy, 2022;
Olszewska, Anna:  Usłysz mnie. – Wy-
danie I. – Poznań: Zysk i S-ka Wydaw-
nictwo, 2022.
  tekst: Anna Cudna 

MBP Mińsk Mazowiecki

Akcja „600 książek 
na 600 – lecie”

„Twój Everest - podróż  
w głąb siebie” – spotkanie 
z Piotrem Cieszewskim 

Jak zapewnia Krzysztof Renik, cała jego 
książka jest próbą odpowiedzi na to py-
tanie. Opublikowany niedawno e-book, 
będący zbiorem wspomnień Polaków, 
którzy zostali wywiezieni z ziem daw-
nej Rzeczypospolitej do Kazachstanu 
przez władze radzieckie, był inspiracją 
do spotkania. Autor opowiadał o swoich 
przeżyciach związanych z podróżą do 
Kazachstanu, o mentalności i wielokul-
turowości mieszkańców tego kraju oraz 
o historii tworzenia się tej stepowej spo-
łeczności.

Spotkaniu towarzyszyła prezenta-
cja zdjęć wykonanych przez Elżbietę 
Dziuk-Renik, która sama przyznała, że 
Kazachstan fotografowało jej się trud-
no, bo krajobraz ten wydaje się pusty,  
a przecież trudno fotografuje się pustkę. 
Znacznie łatwiej było jej uwiecznić na 
zdjęciu ludzi – rozmówców Krzysztofa, 
których jak wielokrotnie podkreślał Au-
tor, cechowała wyjątkowa gościnność  
i serdeczność. 

Książki odgrywają wielką rolę w życiu 
wielu z nas. Dają wytchnienie od co-
dzienności, przenosząc nas w wykre-
owaną przez pisarzy rzeczywistość. 
Uczą empatii i uzbrajają nas w wiedzę 
o ludziach i świecie, a przede wszystkim 
sprawiają, że stajemy się lepsi, że się 
rozwijamy. Ogólnie wiadomo, że tym, co 
dobre trzeba się dzielić. Zgodnie z po-
wyższym przekonaniem biblioteka zor-
ganizowała pewną, niecodzienną akcję 
o nazwie „600 książek na 600 – lecie”. 

Głównym założeniem tego przedsię-
wzięcia jest połączenie wartości, jaką 
jest książka z naszym miejskim jubi-
leuszem – obchodami 600. rocznicy 
nadania praw miejskich Mińskowi Ma-
zowieckiemu.

W ramach powyższej inicjatywy Biblio-
teka rozpoczęła zbiórkę książek. Każ-
dy czytelnik może oddać nam dowolną 
publikację, której lektura jest już za nim  
i chciałby, aby ktoś inny miał możliwość 
ją przeczytać. Wszystkie otrzymane  
z prywatnych zbiorów czytelników 
książki, biblioteka przekaże mieszkań-
com podczas uroczystych obchodów 
Dni Miasta 28-29 maja 2022 r. Zazna-
czamy, że książki przyjmowane będą 
do 26 maja 2022 r. włącznie. Wspólnie 
promujmy czytelnictwo wśród naszej lo-
kalnej społeczności i niech integruje nas  
literatura! 

tekst: Katarzyna Pskiet
MBP Mińsk Mazowiecki

23 marca odbyło się spotkanie „Twój 
Everest - podróż w głąb siebie”. Ten 
wieczór był okazją do zatrzymania się, 
pobycia razem. Piotr Cieszewski zabrał 
nas w podróż w góry, w świat ludzkich 
emocji, pasji i pracy. Wspominał rów-
nież swoje korzenie i ślub dziadka - Ta-
deusza Dyka, który odbył się w Mińsku 
Mazowieckim.

Przytaczając pewną historię, opowiadał 
co dawało siłę, by przetrwać w trudnych 
warunkach. Ważne, aby urozmaicać 
swoje życie. Monotonia jest bowiem 
bardzo destrukcyjna. Należy pomagać 
innym i rozglądać się dookoła. Dobrze 
jest czuć sens tego, co się robi, mieć  
w życiu autorytet, na przykład znaleźć 
go w swoim otoczeniu. Warto też mieć 
poczucie humoru.

Piotr od zawsze kochał góry, dziadek 
i rodzice zaszczepili w nim tę miłość. 
Książka pt. „Zdobycie Mount Everestu”, 
którą otrzymał w prezencie od taty - 
zmieniła Jego życie. Dzięki wsparciu lu-
dzi, którzy byli obok Niego podczas wy-
prawy, wszedł na Mount Everest w 2013 
r., w 60-tą rocznicę zdobycia tej góry.

Górską wspinaczkę porównywał do co-
dziennych trudności w życiu. Zachęcał, 
aby myśleć otwarcie i kończyć rozpo-
częte, życiowe zadania. Przy wielkich 
wyzwaniach - prośmy o pomoc, szukaj-
my informacji i ludzi, którzy będą z nami.

Podkreślał, jak ważna jest pokora wobec 
gór i wcześniejsze przygotowanie. Sta-
wiając sobie bardzo ambitne cele, za-
wsze przychodzi zmęczenie psychiczne 
i fizyczne. Istotne jest, aby przed wielką 
wyprawą lub ważnym wyzwaniem, po-
zostawiać uporządkowane sprawy i „nie 
mieć nic z tyłu głowy”. 

Otrzymaliśmy rekomendacje, jak ra-
dzić sobie w tym dzisiejszym zmiennym 
świecie: być na przekór, być ciekawym 
świata, w natłoku informacji, przyglądać 
się temu, co nam podpowiada intuicja.

tekst: Joanna Kostyra
MBP Mińsk Mazowiecki

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - SPOTKANIA
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Nie ma jak szarady
Nie od dziś wiadomo, że łamigłówki i 
gry logiczne pomagają usprawnić funk-
cjonowanie mózgu. Okazuje się jednak, 
że najbardziej pozytywny wpływ na ten 
organ ma rozwiązywanie krzyżówek. 
Po raz trzeci zaprosiliśmy pasjonatów 
umysłowych rozrywek na Ogólnopol-
skie Szaradziarskie Mistrzostwa Mińska 
Mazowieckiego, które odbyły się 19 lu-
tego. Prawie 40 krzyżówkowiczów przez 
cztery godziny łamało sobie głowy nad 
logicznymi zadaniami opracowanymi 
przez Przemysława Ketnera z klubu sza-
radziarskiego KonTiki z Józefowa. Naj-
lepsi okazali się Dawid Kupiec (I miej-
sce), Maciej Gąska (II miejsce) i Adam 
Biniszewski (III miejsce). 

Radość tworzenia
Znowu tapicerowaliśmy i znowu sukces. 
Bo nic tak nie cieszy, jak własnoręcz-
nie wykonane przedmioty codziennego 
użytku. Do tego piękne i artystyczne. 
Tak jak nasze tapicerowane pufy. 26 lu-

tego na warsztatach z Meblovymi Kre-
acjami uczestnicy krok po kroku poznali 
poszczególne  etapy prac i stworzyli cie-
szące oko meble.

Lilka, cud miłości
To zmysłowy, pełen humoru i wzru-
szeń, oddający klimat dawnych lat por-

tret fascynującej artystki – Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej z Kossaków, 
zdrobniale nazywanej Lilką. W spekta-
klu 27 lutego zobaczyliśmy znakomite 
aktorki: Paulinę Holtz, Krystynę Tkacz, 
Magdalenę Zawadzką i  Joannę Żół-
kowską.

Przedstawienie to historia o miłości, 
rozpisana na cztery aktorki podróż przez 
życie tytułowej Lilki. Akcja rozgrywa 
się w secesyjnym Krakowie i Wiedniu,  
w Zakopanem, w okupowanej Warsza-
wie. Nie brakuje pasji i rozczarowań, 
ślubów i zdrad, humoru i tęsknoty,  
a także… wróżb z kart i wywoływania 
duchów. Paulina Holtz stworzyła wyra-
zistą postać młodej Marii, Joanna Żół-
kowska to Lilka ironiczna i kokieteryjna, 
Magdalena Zawadzka to Pawlikowska-
-Jasnorzewska patrzącą na swoje życie 
z perspektywy czasu, Krystyna Tkacz 
wniosła w ten obraz dawkę muzyki.

Niezły Kolektyw 
43 to muzyczny kolektyw założony 
przez dwóch muzyków - Emila Pietrzy-
ka i Borysa Pohl. W swojej twórczości 
muzycy sięgają po tradycje gatunków 
takich jak: post-rock, post-punk, free 
jazz, noise. Nie brakuje również inspira-
cji muzyką etniczną, a także dorobkiem 
muzycznego modernizmu. Muzyka 43 
to kompozycje otwarte, a improwizacja 
swobodna posłużyła jako punkt wyjścia 
do tworzenia zwartych form muzycz-
nych. Efekty tej pracy publiczność mo-
gła usłyszeć 5 marca w trakcie koncertu 
w MDK. 

Tiki Rafa na krańcu 
świata
To dopiero było żeglowanie! Z aktora-
mi Teatru Bajaderka 6 marca zaprosi-
liśmy najmłodszych widzów na pełną 
przygód morską opowieść o kolorowej 
kuli ziemskiej. Na pokładzie przepięknej 
Tiki Rafy, z Kapitanem Koralem i jego 
papugą Renią popłynęliśmy w nieza-
pomnianą podróż po wielkich, dalekich 
kontynentach. Dzieci usłyszały porywa-
jące, morskie opowieści i dowiedziały 
się jak możemy zadbać o naszą planetę, 
a przede wszystkim o swoje najbliższe 
otoczenie!

100 minut dla urody 
Która z pań nie chciałaby ich mieć?  
Ale tym razem w służbie kobiecości 
wystąpiła poezja Wisławy Szymbor-
skiej. Muzyczny spektakl, pełen humoru  
i wdzięku, oparty na twórczości noblistki 
opowiadał o życiu, tęsknotach, docieka-
niu prawdy i piękna, z właściwą poetce 
serdeczną ironią. Muzyka Urszuli Bor-
kowskiej rozpisana na aktorski cztero-
głos wydobyła rytm i rym poezji Szym-
borskiej.

Izabella Bukowska - Chądzyńska, 
Monika Węgiel, Joanna Trzepiecińska 

i reżyserka Magdalena Smalara stwo-
rzyły idealnie zestrojony kwartet, który 
mogliśmy podziwiać 8 marca w MDK . 
Wiersze znane i mniej znane oraz frag-
menty "Lektur Nadobowiązkowych" zło-
żyły się na trochę więcej niż 100 minut, 
100 minut dla umysłu i serca. Tak mało 
w naszym życiu jest piękna, a przecież 
tak przyjemnie jest się w nim zanurzyć.

Ogniste warsztaty
W dniach 12-13 marca zaprosiliśmy na 
kolejną, piątą edycję spotkań z tangiem 
argentyńskim w MDK. 
Tym razem była caminata. Bezdysku-
syjny fundament tanga argentyńskiego. 
Prowadzenie, podążanie, postawa, pro-
jekcja, wzajemna energia, muzykalność, 
praca stopy, ozdobniki, chodzenie rów-
noległe i krzyżowe… Taniec, który jest 
sztuką.

Zajęcia prowadzą pasjonaci tanga: 
Sylwia Jarek-Jaworska i Marcin Świstak 
z Energii Tanga. Zapraszamy na majo-
wą edycję warsztatów w dniach 14-15 
maja. Zachęcamy do zapisów w parach 
- tango to taniec opowiadający historię, 
której nie da się wyrazić w pojedynkę!

Ozdoby na Wielkanoc
Tym razem zaprosiliśmy na rodzinne 
warsztaty z techniki decoupage – ozda-
bianie wielkanocnych pisanek. Podczas 
warsztatów 26 marca uczestnicy two-
rzyli wyjątkowe kolorowe jajka ozdo-
bione szklanymi mikrokulkami. Dzieci 
z pomocą rodziców poznały technikę 
decoupage i wspólnie wykonały pisanki, 
które – mamy nadzieję – stały się ozdo-
bą wielkanocnego koszyczka.

Zaangażowane kino
WATCH DOCS to jedna z dwóch naj-
większych na świecie imprez filmowych 
poświęconych prawom człowieka pre-
zentujących filmy dokumentalne, w któ-
rych zaangażowanie na rzecz praw jed-
nostki łączy się ze sztuką filmową. 
20. Objazdowy Festiwal Filmowy 
WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Fil-
mie jest organizowany przez Helsińską 
Fundację Praw Człowieka we współpra-

cy z wieloma partnerami z całej Polski 
– organizacjami pozarządowymi, ośrod-
kami akademickimi, teatrami, kinami  
i innymi instytucjami kulturalnymi.  
W tym roku odbył się po raz pierwszy w 
Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazo-
wieckim. 

W czasie trzech festiwalowych dni 
(1-3 kwietnia) widzowie obejrzeli fil-
my „Mamo, widać mnie? Zona 2021”, 
„Gra cieni”, „70/30. Układ klimatyczny”, 
„Zatrute serce”, "Artykuł 293", "Sztuka 
przeżycia" oraz "Wszyscy wszystko zje-

dli". Po projekcjach  odbyły się spotkania  
z zaproszonymi gośćmi Robertem  
Kowalskim – dziennikarzem, producen-
tem i reżyserem filmów dokumental-
nych, Bartem Staszewskim – reżyserem, 
działaczem społecznym oraz aktywi-
stą LGBT oraz Nikitą Grekowiczem – 
ekspertem Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka, dziennikarzem specjalizują-
cym się w tematach Białorusi i Europy 
Wschodniej.

Marzec i kwiecień w MDK
Kolorowe szkiełko 
mam
Mega Kalejdoskop to spektakularny 
warsztat multimedialny oparty na autor-
skim, kalejdoskopowym zestawie cyfro-
wo-optycznym zbudowanym ze szkła  
i elektroniki, który odbył się 9 kwietnia. 

Dzięki wynalazkowi artystów wizu-
alnych z grupy Kolor Kolektyw każdy  
z uczestników miał szansę zaprojekto-
wania wła snych grafik i animacji kalej-
doskopowych! Efekt finalny podziwiali 
wspólnie w wielkoformatowej projekcji 
kinowej. 

Tworzenie na żywo animacji w prak-
tyczny sposób pokazało pracę VJ-a, 
artysty wizualnego - w czasie warsztatu 
uczestnicy poznali tajniki tego zawodu. 
Nie zabrakło również historii i zasad 
działania kalejdoskopu, a dzieci miały 
okazję obejrzeć różne modele tych nie-
zwykłych urządzeń.

Koncerty dla Ukrainy 

Przez cały kwiecień graliśmy dla Ukra-
iny. Na naszej scenie wystąpili już Maki 
i Chłopaki, Sweter i Graudance, Fire-
garden, Betrharel, a 29 kwietnia zagrają 
Marcin Gomulski i Przedwieczór. 
Cała kwota ze sprzedaży „cegiełek” zo-
stanie przekazana na pomoc Ukrainie - 
na zakup niezbędnych rzeczy dla osób 
z Ukrainy przebywających na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki oraz rzeczy 
transportowanych do miejsc dotknię-
tych wojną. 

Zapraszamy do współpracy miń-
skie (i nie tylko mińskie) zespoły, które 
chciałby wystąpić w ramach Koncertów 
dla Ukrainy. Zgłoszenia prosimy kiero-
wać na adres mnazarczuk@mdkmm.pl

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Badmintonie
Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Badmintonie w sezonie 2021/2022 to propozycja 
dedykowana fanom sportów rakietowych. Cykl rozgrywek oparty jest na klasyfikacji 
generalnej, w której każdy uczestnik punktuje w pięciu z sześciu zaplanowanych na 
sezon spotkaniach. 

Turnieje odbywały się 14 listopada i 12 grudnia 2021 oraz 9 stycznia, 6 lutego,  
6 marca oraz 10 kwietnia 2022 - kwietniowa data to jednocześnie termin Mistrzostw Mińska Mazowieckiego w Badmintonie. 
Rywalizacja podczas każdego spotkania było emocjonująca, a mecze finałowe to zawsze widowisko sportowe na wysokim 
poziomie. Wyniki tegorocznego grand prix przedstawiają się następująco:

kat. skrzaty: 1. Szczepaniuk Krzysztof, 2. Winek Franciszek, 3. Adamczyk Filip
kat. młodziki: 1. Arczyńska Ewelina, 2. Rowicka Natalia, 3. Grasiak Mateusz
kat. kobiety: 1. Arczyńska Anna, 2. Gwardiak Agata, 3. Włodarek Izabela
kat. mężczyźni: 1. Winek Andrzej, 2. Kostrzewski Tomasz, 3. Adamiec Maciej
Ostatnie spotkanie gp to tradycyjnie wspaniały moment żeby dodatkowo wyłonić Mistrzów Miasta. Wyższa frekwencja na 

kończącym cykl turnieju to znak, że organizacja cyklicznych jednodniowych zawodów dalej jest przedmiotem zainteresowania 
badmintonistów. Jest to też doskonały moment, by poznać i zmierzyć się z najlepszymi.

Wyniki turnieju z 10.04 ujawniły nazwiska najlepszych badmintonistów w czterech kategoriach:
kat. skrzaty: 1. Krzysztof Szczepaniuk, 2. Franciszek Winek, 3. Maciek Kaczorek
kat. młodziki: 1. Ewelina Arczyńska, 2. Natalia Rowicka, 3. Mikołaj Jarzębski
kat. kobiety: 1. Anna Arczyńska, 2.Katarzyna Wróblewska, 3. Michalina Juszczyk
kat. mężczyźni: 1. Andrzej Winek, 2. Tomasz Kostrzewski, 3. Wojciech Piątek
Do najlepszych zawodników cyklu grand prix i Mistrzostw w każdej kategorii trafiły okazałe trofea sportowe i nagrody fi-

nansowe. Badminton w naszym mieście to cały czas dyscyplina sportowa, której frekwencję staramy się podwyższać dodając 
do rywalizacji sportowej wspaniałe nagrody.

Mamy nadzieję, że tegoroczny pozytywny odbiór, wysokość nagród i dobra organizacja będzie przekładać się na zwięk-
szenie liczby zawodników w przyszłym sezonie. Głównym argumentem do wzrostu zainteresowania tą aktywnością niech 
będą nieodpłatne zajęcia z badmintona, które odbywają się w niedziele w godzinach 11.00-14.00 w sali sportowej ZSP nr 
1 przy ul. Dąbrówki 10 w Mińsku Mazowieckim. To właśnie być może podczas tych spotkań zacznie się ciekawa przygoda  
z badmintonem! Już dziś serdecznie zapraszamy i gratulujemy najlepszym!                                 

MOSiR, fot. z arch MOSiR

Aż miło posłuchać
Po dwuletniej przerwie pandemicznej 
powrócił do MDK konkurs recytatorski 
„Warszawska Syrenka”, który na sta-
łe wpisał się już w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych w województwie mazo-
wieckim. Dla jego młodych uczestników 
to prawdziwa artystyczna przygoda,  
a często pierwszy krok do zaprezento-
wania się szerszej publiczności i wystę-
pu przed komisją, w skład której wcho-
dzą zawodowi aktorzy.

Celem konkursu jest zachęcenie mło-
dych recytatorów do aktywnego uczest-
nictwa w kulturalnym życiu regionu, 
pobudzenie ich artystycznych zmysłów, 
a tym samym pomoc w odkrywaniu wła-
snych talentów i prezentowaniu swoich 
umiejętności. Pośrednio ma to również 
rozbudzić miłość uczestników do lite-
ratury, a przez zachęcanie do świado-
mych wyborów repertuarowych, zapra-
szać do obcowania z żywym słowem  
i poezją.

23 i 24 marca w MDK odbyły się elimi-
nacje miejskie i powiatowe. Występom 
młodych recytatorów przysłuchiwali się 
jurorzy – Katarzyna Jastrzębska, Justy-
na Radomińska, Adam Fidusiewicz i An-
drzej Papis. Wyłonieni zwycięzcy – Lena 
Skrzyńska z Przedszkola Niepubliczne-
go Klub Malucha w Mińsku Mazowiec-
kim (grupa 6-latków), Maria Sawicka ze 
Szkoły Podstawowej w Mrozach (klasy 
I-III), Klaudia Abramowska ze Szkoły 
Podstawowej w Kałuszynie (klasy IV-VI) 
i Jagoda Michalik ze Szkoły Podstawo-
wej w Siennicy (klasy VII-VIII) zmierzą się 
w finale, który odbędzie się 9 i 10 kwiet-
nia 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego 
Instytutu Kultury w Warszawie. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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Podwójny brąz na Pucharze Polski MMAMedale dla UKS Judo KONTRA
W Otwartych Mistrzostwach Woje-
wództwa Lubelskiego w Modliborzy-
cach, które odbyły się w dniu 26 marca, 
udział wzięło 8 zawodników UKS Judo 
KONTRA. Wszyscy wrócili z medalami.

Złote medale zdobyli:
Girndt Artur, 42 kg, 3 walki wygrane
Nowik Jan, 36 kg,  4 walki wygrane
Aleksieevich Jarosław, 42 kg,  2 walki 
wygrane; startował w grupie dzieci naj-
młodszych.
Nowik Stanisław, 46 kg, 4 walki wygrane
Marczak Piotr,  60 kg, 3 walki wygrane
Rozitskyi Orest,  66 kg,  2 walki wygrane
Brązowe medale zdobyli:
Macios Maksymilian, 60kg, 3 walki wy-
grane
Pylaiev Yevhenii , 55 kg, 4 walki wygrane.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zdzisław Wiącek

Trener Judo II klasy, IV DAN

Karatecy z Mińskiego Klubu wzię-
li udział w Mistrzostwach Makrore-
gionu Wschodniego – zawody te są 
jednocześnie eliminacjami do Mi-
strzostw Polski. Sukcesy, jakie od-
nieśli mińscy karatecy, zdecydowały  
o ich dalszej kwalifikacji. Zawodnicy 
klubu wrócili z  siedmioma medalami 
oraz I miejscem drużynowym. 

W konkurencji Kata: II miejsce sensei 
Katarzyna Fruba, III miejsce senpai San-
dra Kosiec i Daria Kwiatkowska. W kon-
kurencji kumite – walki bezkonkurencyj-
na okazała się Nina Bartnicka, II miejsce 
zajął Sebastian Gniado, a III Karolina 
Nowicka i Sandra Kosiec.

Do sukcesów starszych koleżanek 
i kolegów dołożyli swoje „trzy grosze” 
najmłodsi zawodnicy, którzy na pozio-
mie mistrzostw wojewódzkich w ra-
mach Mazowieckiej Ligii Karate zdobyli 
następujące miejsca: II miejsce Jakub 
Szmurło, III miejsce Jan Chalecki, Maja 
Kublik, Aleksandra Mielcarz i Aleksan-
der Mucha.

oprac. na podst. mat. MMKKK
fot. z arch.  klubu

Weekend sukcesów mińskich karateków

12 marca w podwarszawskim So-
chaczewie został rozegrany Puchar 
Polski MMA. To jedna z najstarszych  
i największych imprez sportowych tego 
typu w Europie. Miński Klub Sportowy 
MMA TEAM  reprezentowało 4 zawod-
ników.

W dniach 5-6 marca nasze miasto go-
ściło zawodniczki i zawodników, którzy 
wzięli udział w dziewiątej edycji Grand 
Prix Polski w brazylijskim Jiu Jitsu. W 
zmaganiach na macie wzięły  udział 
dzieci, młodzież oraz dorośli. Impreza 
sportowa ze względu na swój ogólno-
polski zasięg została przeprowadzona 
w ciągu dwóch dni.

Pierwszy weekend marca należał zatem 
do pasjonatów tej brazylijskiej sztuki 
walki. W sobotę na macie rywalizowały 
dzieci i kobiety. W niedzielę w zmaga-
niach uczestniczyli dorośli. W turnieju 
wzięło udział 50 klubów z całej Polski, 
m.in.: Gdyni, Wrocławia, Rzeszowa, 
Szczytna, Płocka, Warszawy.

Przedstawiciele mińskiego klubu Grap-
pler zdobyli następujące lokaty:
    złote medale: Aleksander Kozłowski, 
Wojciech Wocial
    srebrne medale: Błażej  Mikulski, Ja-
rosław Całka, Szymon Gańko, Bartosz 
Czerwiński, Ivan Novyk, Kamil Kliczbor
    brązowe medale: Borys Mroczek, Ewa 
Jabłońska, Laura Pachacz, Jakub Woź-
niak, Kacper Horoszko, Łukasz Rymarz, 
Piotr Pióro.
Drużynowo uplasowaliśmy się na siód-
mej pozycji medalowej. Każdy z uczest-

9. Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu Jitsu
ników otrzymał okolicznościowy medal  
i dyplom, zaś najlepsi nagrody spor-
towe. Przeprowadzenie dwudniowej 
imprezy udało się dzięki pieczołowitej 
pracy naszych klubowiczów, którzy 

W zawodach swój debiut zaliczył 
Krystian Ostrowski, który stoczył poje-
dynek w kategorii - 84 kg. W walce za-
prezentował się bardzo dobrze, niestety 
po wyrównanych rundach przegrał osta-
tecznie na punkty.

Kolejny zawodnik MKS MMA TEAM 
Błażej Mikulski wystartował w kategorii - 
77 kg OFS. W sumie miał dwa pojedynki, 
oba trwały w pełnym limicie czasowym. 
Pierwszy z nich wygrał na punkty, zaś 
w ćwierćfinale musiał uznać wyższość 
swojego przeciwnika.

Bartosz Czerwiński walczył w kate-
gorii  junior - 66 kg, w której po bardzo 
zaciętej walce zdobył brązowy medal.

Ostatnim zawodnikiem, który wszedł 
do klatki był Wojtek Wocial. Walczył  
w kategorii – 77 kg OFS. Pierwszą wal-
kę wygrał przez szybkie poddanie się 
przeciwnika, w drugiej zaś wygrał przed 
czasem. W walce  półfinałowej przegrał 
ostatecznie na punkty i tym samym zdo-
był brązowy medal.

oprac. na podst. mat. MKS MMA TEAM
fot. z arch.  klubu

zapewnili sprawną organizację całego 
wydarzenia. Dziękujemy także miastu 
Mińsk Mazowiecki i Starostwu Powiato-
wemu za wsparcie turnieju.

oprac. na podst. mat. MKS MMA TEAM



               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI36 37  MIM / 2022 / MARZEC / KWIECIEŃ

URZĄD INFORMUJE

Powołano nową 
radną Rady Miasta
W związku z wygaśnięciem mandatu Jerzego 
Gryza zaprzysiężono nową radną Rady Mia-
sta Mińsk Mazowiecki. Została nią Karolina 
Pyrkosz z Klubu Koalicji Obywatelskiej. Za-
przysiężenie miało miejsce 7 marca. 

URZĄD INFORMUJE

Dotacja w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa
W marcu 2022 roku Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dotację w wy-
sokości 28.400 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 na lata 2021- 2025. Ze środków Programu zakupione zostaną 
nowości wydawnicze i wyposażenie do bibliotek szkolnych w następu-
jących placówkach: Przedszkole Miejskie nr 1 w Mińsku Mazowieckim, 
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyj-
nym nr 4 w Mińsku Mazowieckim, Przedszkole Miejskie nr 6 w Mińsku 
Mazowieckim, Przedszkole Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim, Od-
dział Zerowy przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku 
Mazowieckim, Oddział Zerowy przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Po-
wstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim, Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika.

Gimnastyka korekcyjna 2022
Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie na zajęcia gimnastyki korekcyjnej 
dla uczniów z klas I – III dla Szkół Podstawowych z terenu miasta. Zajęcia gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej realizowane będą ze środków pochodzących z Minister-
stwa Sportu i Turystyki, przy wkładzie własnym pochodzącym z budżetu Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Projekt jest realizowany przy współpracy z Unią Związków Sportowych 
Warszawy i Mazowsza. Dla uczestników są to zajęcia bezpłatne. Celem projektu jest 
aktywizacja sportowa dzieci, profilaktyka wad postawy, włączenie jak największej gru-
py uczniów do regularnej aktywności fizycznej. 

Projekt realizowany będzie w 2022 roku w obu semestrach szkolnych z przerwą na wakacje. 
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy posiadają  
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  Wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła  
34 300,00zł co stanowi 79% wartości projektu. 

„Mazowiecki program przygotowania szkół, 
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 
Miasto Mińsk Mazowiecki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowiec-
kiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli  
i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju 
regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 
„Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach 
z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz 
przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów 
do nauki zdalnej.

W ramach projektu szkoła Podstawowa nr 6 otrzyma pakiet sprzętu w postaci: ze-
stawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora 
multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających 
naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci 
zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

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, pok. 115 w Urzędzie Miasta.

XLI sesja Rady Miasta - 7 marca 2022 r.
1. Uchwała Nr XLI.376.2022 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mińsk Mazowiecki;
2. Uchwała Nr XLI.377.2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022;
3. Uchwała Nr XLI.378.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2033;
4. Uchwała Nr XLI.379.2022 w sprawie  wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim;
5. Uchwała Nr XLI.380.2022 w sprawie zerwania współpracy pomiędzy Miastem Mińsk Mazowiecki a Miastem Orsza w Białorusi;
6. Uchwała Nr XLI.381.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mińsk Mazowiecki;
7. Uchwała Nr XLI.382.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego 

przy ul. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego na terenie niebędącym drogą publiczną oraz wysokości opłat za parkowanie;
8. Uchwała Nr XLI.383.2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich do-

mowników;
9. Uchwała Nr XLI.384.2022 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-

ności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2022 rok;
10. Uchwała Nr XLI.385.2022 w sprawie przyjęcia przez Miasto Mińsk Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu 

administracji rządowej polegającej na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;
11. Uchwała Nr XLI.386.2022 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2025;
12. Uchwała Nr XLI.387.2022 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemo-

cy w Rodzinie na rok 2022 w Mieście Mińsk Mazowiecki;
13. Uchwała Nr XLI.388.2022 w sprawie przystąpienia Miasta Mińsk Mazowiecki do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny  

i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022;
14. Uchwała Nr XLI.389.2022 w sprawie nadania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz ,,Zasłużony dla 

Miasta Mińsk Mazowiecki.”;
15. Uchwała Nr XLI.390.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta;
16. Uchwała Nr XLI.391.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mińsk Mazowiecki;
17. Uchwała Nr XLI.392.2022 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie;
18. Uchwała Nr XLI.393.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji.

XLII sesja Rady Miasta - 24 marca 2022 r.
1. Uchwała Nr XLII.394.2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022;
2. Uchwała Nr XLII.395.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2033;
3. Uchwała Nr XLII.396.2022 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach ewidencyjnych nr 2561/1, 2561/2 i 2562/2 z obrębu 
0001 przy ul. Braci Śniadeckich w Mińsku Mazowieckim;

4. Uchwała Nr XLII.397.2022 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miasta Mińsk Mazowiecki do „Powiatowo-gminnego 
związu transportu publicznego Powiatu Mińskiego”;

5. Uchwała Nr XLII.398.2022 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  
na terytorium tego państwa;

6. Uchwała Nr XLII.399.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowiec-
kim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

XLIII sesja Rady Miasta - 11 kwietnia 2022 r.
1. Uchwała Nr XLIII.400.2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022;
2. Uchwała Nr XLIII.401.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2033;
3. Uchwała Nr XLIII.402.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieru-
chomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komu-
nalne w kompostowniku przydomowym;

4. Uchwała Nr XLIII.403.2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazo-
wiecki;

5. Uchwała Nr XLIII.404.2022 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji miejsca nowego przystanku komunikacyjnego przy dro-
dze powiatowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki;

6. Uchwała Nr XLIII.405.2022 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r.  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicie-
lem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

7. Uchwała Nr XLIII.406.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowiec-
kim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy 
przebywających na terenie miasta Mińsk Mazowiecki;

8. Uchwała Nr XLIII.407.2022 w sprawie podwyższenia maksymalnej normatywnej powierzchni użytkowej.

Uchwały podjęte na sesjach
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

Z PRAC RADY MIASTA
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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
ogłasza, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. 
rusza nabór wniosków w ramach drugiej 
edycji programu dofinansowania gmin-
nego do wymiany kotłów grzewczych!

Do 31 maja 2022 r. można składać 
wnioski o udzielenie dotacji celowej na 
realizację inwestycji z zakresu ochrony 
powietrza polegającej na:
- wymianie niskosprawnego i nieekolo-
gicznego kotła/miejscowego ogrzewacza 
pomieszczeń na paliwo stałe (tzw. piece 
kopciuchy, kozy, kominki) na niskoemisyj-
ne urządzenia grzewcze (zasilane gazem, 
olejem, energią elektryczną)
-  przebudowie instalacji grzewczej w 
związku z likwidacją pieca na paliwo stałe.

Wniosek o udzielenie dotacji do po-
brania w Urzędzie Miasta Mińsk Mazo-
wiecki lub na stronie internetowej Miasta. 

Pula środków przewidzianych w budże-
cie miasta Mińsk Mazowiecki na dofinan-
sowanie wymiany kotłów grzewczych 
wynosi 200 000 zł.

Wysokość dotacji:
•  80 % koszów kwalifikowanych, nie 
więcej niż 5 000 zł, w przypadku inwe-
stycji polegającej na wymianie źródła cie-
pła na kocioł gazowy, kocioł LPG, kocioł 
elektryczny lub kocioł olejowy;
• 80 % koszów kwalifikowanych, nie wię-
cej niż 8 000 zł, w przypadku inwestycji 
polegającej na wymianie źródła ciepła na 
pompę ciepła;
• 90 % koszów kwalifikowanych, nie wię-
cej niż 1 500 zł, w przypadku inwestycji 
polegającej na przebudowie instalacji 
grzewczej wynikającej z likwidacji źródła 
ciepła.

Procedura udzielenia dotacji:
1. Wnioskodawca składa wniosek  

o udzielenie dotacji.
2. Rozpatrzenie wniosku przez pracow-

ników Urzędu Miasta i po pozytywnej 
weryfikacji wniosku zawarcie umowy  
z Miastem Mińsk Mazowiecki.

3. Realizacja inwestycji przez wniosko-
dawcę.

4. Złożenie wniosku o rozliczenie dota-
cji wraz z załącznikami.

5. Rozpatrzenie wniosku przez pra-
cowników Urzędu Miasta i po 
pozytywnej weryfikacji wniosku 
przekazanie dotacji na konto wnio-
skodawcy.

Ważne: rozliczenie dotacji powinno na-
stąpić do 30 października 2022 r.
       Tel. kontaktowy: 25 759 53 54

/-/ Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

OGŁOSZENIE

WSPÓŁORGANIZATOR KONCERTU Z OKAZJI 600-LECIA MIASTA
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