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Drodzy Czytelnicy,
w grudniu podsumowaliśmy działania 

urzędu w 2019r.  Styczeń natomiast to do-
bry czas na przedstawienie planów na rok 
bieżący. Najważniejsze wydarzenia 2020 
roku to 30. rocznica powstania samorządu 

i 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Do obu 
wydarzeń już trwają przygotowania. Nawiąza-

liśmy współpracę z innymi miejscowościami, gdzie 
toczyły się walki wojny bolszewickiej i razem opracowujemy program 
upamiętnienia.

Rok 2020 to także czas przygotowań do wielkiego jubileuszu. 
W 2021 będziemy świętować 600. rocznicę nadania praw miej-
skich naszemu miastu. Pragniemy, aby jubileusz odbył się pod 
hasłem Relacje. Naszym celem jest szukanie tego, co nas łączy  
i wzmacnianie dobrych relacji. Już dziś możemy zdradzić, jakie dzia-
łania na pewno się odbędą. Zaprosimy Państwa do udziału w spotka-
niu z Wędrującym Festiwalem Sztuki i Animacji „Karawana”. Na Sta-
rym Rynku stanie fotoplastykon z dwu- i trzywymiarowymi zdjęciami 
starego Mińska, a na Mazowsze wyruszy Mińsk na kółkach. Co kryje 
się za tymi inicjatywami? Wkrótce więcej szczegółów o planowanych 
działaniach. Cieszmy się tym, że możemy być kreatorami niezwykłego 
jubileuszowego wydarzenia. 

Dobrego roku i czasu budowania relacji z innymi.
Katarzyna Łaziuk

Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo,

od lat marzyliśmy o tym, by 
Przedszkole Miejskie nr 2 zyskało 
nowe oblicze. Mamy dobrą wia-
domość. 21 stycznia podpisałem 
umowę z Zakładem Usług Remon-
towych i Produkcyjnych „ZURIP” S.A., 
a prace ruszą już w marcu tego 
roku. Nowy budynek powstanie nie-
opodal starego, bo przy Szkole Pod-
stawowej nr 2. Z programu Jessica 2 
otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 
6,3 mln zł, co jest dużym zastrzykiem 
pomocy finansowej przy szacowa-
nym koszcie inwestycji ok. 8,2 mln 

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

zł. Przewidujemy, że już w maju 2021 
r. nowe przedszkole będzie można 
oddać do użytku.

Miasto Mińsk Mazowiecki zna-
lazło się w gronie 54 miast zakwa-
lifikowanych do drugiego etapu 
programu „Rozwój Lokalny” finan-
sowanego ze środków Funduszy 
norweskich i EOG 2014 – 2021.  
W ramach programu pracownicy 
Urzędu Miasta we współpracy z wy-
znaczonymi ekspertami ze Związku 
Miast Polskich do końca lipca br. 
opracują Plan Rozwoju Lokalnego 
oraz Plan Rozwoju Instytucjonalne-
go naszego miasta. Mamy nadzieję 
znaleźć się w gronie 15 miast, które 
otrzymają od państw darczyńców 
grant w wysokości do 10 mln euro 
na realizację działań strategicz-
nych zawartych w w/w dokumen-
tach.  Naszym celem jest zdobycie 
takiej wiedzy i doświadczenia, które 
pozwolą nam bardzo dobrze skon-
struować wniosek i zdobyć grant 
na realizację  projektu "Serbinów 
- dzielnica przyszłości w mieście 
zrównoważonego rozwoju". 

Marcin Jakubowski

Nieustannie pracujemy w pro-
jekcie Human Smart City. Na stro-
nie Urzędu Miasta przedstawiamy 
diagnozę, która prezentuje wyniki 
badań przeprowadzonych w Miń-
sku Mazowieckim. Jej celem było 
rozpoznanie najważniejszych po-
trzeb mieszkańców w zakresie  
ich codziennego funkcjonowania 
w przestrzeni miasta. Kluczowymi 
elementami analiz były: poznanie 
odczuć badanych co do jakości 
życia, ocena dotychczasowej ak-
tywności społecznej mieszkańców, 
określenie oczekiwanych zmian  
i kroków, jakie powinny zostać 
podjęte w zakresie poprawy jako-
ści życia w mieście. Na podstawie 
badań opracowano diagnozę po-
trzeb, która pozwoli projektować 
przestrzeń publiczną w oparciu  
o zgłoszone przez mieszkańców po-
stulaty. Szczegółowy opis rezultatów 
diagnoz na naszej stronie.
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SPOTKANIE WIGILIJNE 

20 grudnia mińszczanie na zaproszenie 
burmistrza miasta i komendantki Huf-
ca ZHP wzięli udział w spotkaniu wi-
gilijnym.  Wydarzenie miało wyjątkową 
oprawę artystyczną. 

Uczniowie szkół podstawowych  zapre-
zentowali utwory bożonarodzeniowe 
oraz układy choreograficzne.  Grupa na-
uczycieli zaśpiewała przepiękne polskie 
kolędy. Tradycyjnie już miało miejsce 
przekazanie betlejemskiego światła po-
koju. Uczestnicy spotkania mogli zabrać 
je do swoich domów, aby dzielić się ra-
dosną nowiną i  wartościami braterstwa 
i pokoju. Wigilii miejskiej towarzyszył 
jarmark rękodzielniczy samorządów 
szkolnych. Posiłek przygotowany przez 
miejskich restauratorów był okazją do 
rozmów przy wspólnym stole. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyni-
li się do sukcesu spotkania wigilijnego. 
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W programie wydarzeń znalazło się 
wiele atrakcji podzielonych na różne 
kategorie.  W ramach Strefy Zdrowia 
zorganizowano punkt krwiodawstwa  
i rejestrację dawców szpiku. Ponadto, 
można było zbadać wzrok i wysłuchać 
prelekcji na temat sprzętu i aparatury 
medycznej. Natomiast w Strefie Moto 
można było obejrzeć wystawę pojaz-
dów zabytkowych. Odbył się także po-
kaz ratownictwa technicznego. Strefa 
Kulinarna oferowała warsztaty sushi  
z Sushi Manią oraz potrawy z foodtrac-
ku LaStrada. Była też grochówka od fir-
my BOSS i słodkości od „Toli”. W Strefie 
Zwierząt „Pies&Love” można było za-
poznać się z akcją „Adoptuj zwierzaka” 
i przekazać  karmę dla bezdomnych 
zwierząt. W Strefie Sportu przez cały 
dzień można było korzystać z przygo-
towanej  przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Rolkowy Mińsk oferty 
aktywności sportowych. 

Strefa Rozrywki to szereg koncertów  
i występów zespołów z miejskich szkół. 
Odbyły się pokazy sztuk walki KW Grap-
pler i formacji tanecznej LaFlaca. Seniorzy  
z Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku także zaprezentowali swoje umiejęt-
ności artystyczne.  W Strefie Koncertów 
na żywo zagrały zespoły Erwin/Cezar, 
HYCoś, Klangor, Bloody Daisy, Orkie-
stra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki oraz 
formacja Skolim. Pomiędzy występami 
odbywały się licytacje przedmiotów prze-
kazanych na rzecz WOŚP przez mińskich 
przedsiębiorców i osoby prywatne. Na 
przykład burmistrz Marcin Jakubowski 
przeprowadził licytację kosza z gadżeta-

mi mińskimi „pakiet prawdziwego mińsz-
czanina”, który wylicytowano za 2500 zł.  
Kamila Gasiuk-Pihowicz prowadziła licy-
tację przekazanych przez siebie książek 
Olgi Tokarczuk oraz wycieczki po sejmie 
z obiadem, którą wylicytowano za 1000 
zł. Tradycyjnie o godz. 20 w akompania-
mencie syren z wozów Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z Mińska i okolic rozbłysło 
Światełko do Nieba.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy grała dla ratowania zdrowia  
i życia dzieci. Miński sztab WOŚP zebrał 
w sumie ze wszystkich puszek, licytacji  
i działań rekordową sumę 130 917,69 zł.

Ogromne gratulacje i podziękowania  
dla szefowej sztabu WOŚP Eweliny Obe-
rzig i wszystkich wolontariuszy o wielkich 
sercach. W organizację wydarzeń WOŚP 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 
w Mińsku Mazowieckim!

jak zawsze włączyli się niezawodni stra-
żacy i harcerze oraz mnóstwo innych in-
stytucji. DZIĘKUJEMY!  

art. na podst. minskmaz.com, fot. z arch. sztabu WOŚP
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Msza święta w intencji ojczyzny cele-
browana w obecności licznych pocztów 
sztandarowych rozpoczęła uroczyste 
obchody 157. rocznicy wybuchu Po-
wstania Styczniowego organizowane 
przez Szkołę Podstawową nr 4 w Miń-
sku Mazowieckim. Złożenie wieńców 
pod pomnikiem powstańców i akade-
mia przygotowana przez uczniów pod 
kierunkiem: Joanny Cygan i Agnieszki 
Kurel oraz Pawła Parchomenki były ko-
lejnymi ważnymi częściami uroczystych 
obchodów.

Dyrektor szkoły – pan Mirosław Sa-
mociuk powitał zebranych na szkolnej auli 
gości, a wśród nich –Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki – pana Antoniego Janusza 
Piechoskiego,  panią sekretarz miasta 
Jadwigę Frelak reprezentującą Burmi-
strza naszego miasta oraz pana Tomasza 
Górnego - przewodniczącego Powiatowej 
rady ds. Kombatantów - reprezentujące-
go Starostę Powiatu Mińskiego. Swoją 
obecnością zaszczycił nas również pan  
Józef Jedynak – prezes Związku Inwa-
lidów Wojennych RP Zarząd Oddziału  
w Mińsku Mazowieckim. Dyrektor Mi-
rosław Samociuk przedstawił w swoim 
przemówieniu rys historyczny, w którym 
podkreślił doniosłą rolę bohaterstwa tych, 
którzy złożyli swoje życie na Ołtarzu Oj-
czyzny w imię wolności i wiary.

Żywe obrazy, czyli rekonstrukcja pol-
skiej historii prezentowana przez dzieci 
postawą, gestem i ubiorem w symbo-
licznych – białych i czarnych barwach, to 
nowy, wielce oryginalny pomysł organiza-
torów akademii. Inscenizacja, której towa-
rzyszyły pieśni i malarstwo historyczne, 
przypominała wszystkim najważniejsze 
etapy walk z imperium rosyjskim. Obraz 

pierwszy – uczennica w biało – czerwo-
nej szacie i trzy złowrogie czarne postacie 
skradające się do niej to oczywiście ale-
goria Polski i zakusy trzech państw, któ-
re potem dokonały rozbiorów. Nie udało 
się szablą zagrodzić im drogi do naszej 
wolności. Widzowie bez trudu odczytali 
obraz konfederacji barskiej, która stanęła  
w obronie wiary katolickiej i niepodle-
głości. Chwilę później na arenie zmagań 
o wolność pojawiła się grupa odzianych 
w biel uczniów trzymających kosy. Ich 
wejściu towarzyszyła pieśń Pobudka 
Krakusów. Nikt już nie miał wątpliwo-
ści, że oglądamy żywy obraz Insurekcji 
Kościuszkowskiej. Dalej chłopcy, dalej 
żywo – to słowa zagrzewające do walki 
pod wodzą Tadeusza Kościuszki. Kolej-
nym obrońcom Niepodległej towarzyszyły 
dźwięki Marsza księcia Józefa Poniatow-
skiego, którego wojska wsławiły się boha-
terskimi czynami u boku Napoleona. Nie-

Styczniowe obrazy
stety, oni też zostali zepchnięci ze sceny 
przez symboliczne czarne postacie. Gdy 
zabrzmiały pierwsze akordy Warszawian-
ki, wszyscy byli już pewni, że obserwują 
obrazy Powstania Listopadowego. Kobie-
ty w żałobnych szatach na reprodukcjach 
znanych dzieł zwiastowały zaś klęskę na-
rodowych zrywów. Kolejne inscenizacje 
przypominały odwagę Żuawów Śmierci 
– jednej z formacji Powstania Stycznio-
wego, która wsławiła się szczególnym 
bohaterstwem – wszak przysięgała, że nie 
cofnie się przed wrogiem. Walczący mieli 
więc do wyboru zwycięstwo lub śmierć na 
polu chwały.

Niezłomna nadzieja towarzysząca na-
rodowi polskiemu pomogła tworzyć ruch 
niepodległościowy. Występujący ucznio-
wie łączyli się w legiony. Wybrzmiały 
dźwięki Pierwszej Brygady, a zaraz potem 
Szarej piechoty. Przed oczami widzów po-
jawił się znów żywy obraz, tym razem woj-
ny polsko – bolszewickiej. Teraz jednak ze 
sceny zepchnięte zostały postacie czarne. 
Tak oto Polska pokonała najeźdźcę. 

Obchody kolejnych rocznic wybuchu 
Powstania Styczniowego przygotowywa-
ne w Szkole Podstawowej nr 4 w Mińsku 
Mazowieckim są zawsze bardzo uroczy-
ste. W tym roku doceniono organizato-
rów w sposób szczególny. Za całokształt 
działalności dla dobra Związku Inwalidów 
Wojennych oraz społeczności środowisk 
kombatanckich pan Józef Jedynak prze-
kazał szkole Odznaczenie Pamiątkowe 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Wyróż-
nienie to – w imieniu całej społeczności 
szkolnej – odebrał dyrektor Mirosław Sa-
mociuk.
     
 Monika Halagiera, fot. z arch. SP nr 4
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„Gimnastyka korekcyjna - ważna sprawa!”
Miasto Mińsk Mazowiecki zakończyło 
realizację projektu „Gimnastyka korek-
cyjna - ważna sprawa!”. Projekt reali-
zowany był w formie zajęć dla dzieci   
z klas I – III publicznych szkół podsta-
wowych z terenu Mińska Mazowieckie-
go, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Mińsk Mazowiecki.

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kom-
pensacyjnej realizowano ze środków 
pochodzących z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki przy wkładzie własnym z bu-
dżetu miasta. Dla uczestników były to 
zajęcia bezpłatne. Celem projektu była 
aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży 
szkolnej, profilaktyka wad postawy, włą-

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało 
dofinansowanie na realizację zadania 
pn.: „Zakup wyposażenia pracowni 
informatycznej dla Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazo-
wieckim”.   

W ramach zadania zostały dopo-
sażone dwie funkcjonujące w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 pracownie 
informatyczne. Celem głównym projektu 
było wyposażenie pracowni komputero-
wych w nowoczesny sprzęt. Zakupione 
doposażenie podniosło jakość kształce-
nia oraz poziom wiedzy z zakresu kom-
petencji cyfrowych oraz zapewniło nowe 
doświadczenia w procesie edukacji.  
W ramach zadania zakupiono: 26 moni-
torów, 25 komputerów, tablicę multime-
dialną, 3 switche zarządzalne, drukarkę 
sieciową, 2 głośniki, 25 oprogramowań  
biurowych.

Zakup wyposażenia pracowni informatycznej

Całkowita wartość zadania to  
80 396,08 zł. Dofinansowanie stanowi-
ło 60,95% wartości całkowitej zadania  
tj. 49.000,00 zł. 

Zadanie zostało współfinansowane 
przez Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Programu Dofinansowania Pracowni  
Informatycznych i Językowych”.  

czenie jak największej grupy uczniów do 
regularnej aktywności fizycznej.  

Projekt realizowano w 2019 roku  
w obu semestrach szkolnych z przerwą 
na wakacje. W każdej ze szkół, dla każ-
dej wyznaczonej grupy, zajęcia odby-
wały się raz w tygodniu i trwały 45 min. 
Grupa zajęciowa liczyła maksymalnie 15 
uczniów. Zajęcia prowadzone były przez 
nauczycieli wychowania fizycznego, któ-
rzy posiadali odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia.  

Wartość otrzymanego dofinansowa-
nia wyniosła 26 150,00 zł, co stanowi 
50% wartości projektu.  

Wydział  Inwestycji i Rozwoju Miasta, fot. z arch UM MM



               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI8

   AKTUALNOŚCI

11 stycznia w Liceum Salezjańskim im. 
bł. ks. Augusta Czartoryskiego odbyła 
się uroczysta gala z okazji 25-lecia ist-
nienia szkoły oraz  pracy Zgromadzenia 
Salezjanów w Mińsku Mazowieckim. 
Jubileuszowe spotkanie zgromadzi-
ło  liczne grono gości, w tym dyrekcję, 
nauczycieli, byłych i obecnych pracow-
ników szkoły, księży Salezjanów oraz 
absolwentów siedmiu pierwszych rocz-
ników liceum (od 1998 r. do 2004 r.) .

Uroczystość rozpoczęła  się  o godzi-
nie 18.00 mszą świętą w kaplicy szkol-
nej koncelebrowaną przez obecnego 
gospodarza szkół salezjańskich  ks. dy-
rektora Ryszarda Woźniaka oraz byłego 
dyrektora ks. Pawła Kasprzaka. Uczest-
nicy modlili się  w intencji absolwentów, 
nauczycieli i pracowników szkoły oraz za 
tych, którzy odeszli. Za tych, którzy two-
rzyli przeszłość szkoły i za tych, którzy 
tworzą jej teraźniejszość.

Po zakończeniu mszy zebrani goście 
przenieśli się do sal lekcyjnych, gdzie 
odbywały się spotkania z wychowaw-
cami i księżmi. Uściskom, życzeniom  
i wspomnieniom nie było końca. Wspo-
minano spędzone cztery lata we wspól-
nocie  szkolnej, oglądano kroniki klaso-

Bal absolwentów salezjańskiego liceum
we, by powrócić do tamtych pięknych 
chwil. 

Kolejnym punktem programu ob-
chodów Jubileuszu 25-lecia szkoły był 
uroczysty bal. Po serdecznym powita-
niu wszystkich przybyłych gości przez 
księdza dyrektora Ryszarda Wożniaka 
o godzinie 20.00 rozpoczęła się zaba-
wa trwająca do białego rana i zgodnie  
z salezjańską tradycją pierwszy był po-
lonez. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się fotobudka, przed którą ustawiały się 
długie kolejki. Bawiono się m.in., w ryt-
mach muzyki lat 90-tych, którą odtwa-
rzał DJ Kur. Niezwykła i niepowtarzalna 
atmosfera tego spotkania dostarczyła  
wiele niezapomnianych wzruszeń, któ-
re utrwalą ten czas głęboko w sercach  
i pamięci absolwentów. A kiedy nastał 
już świt, trzeba było rozstać się z kolega-
mi i koleżankami ze szkolnej ławki, jesz-
cze tylko pamiątkowe zdjęcia, wymiana 
numerów  telefonów i adresów… 

Długo nie można było się rozstać, bo, 
jak głosi motto jubileuszowego spotka-
nia,  „Życie ludzi doświadcza, los ludzi 
dzieli, pamięć jednak zawsze łączy”. 

oprac. na podst. tekstu Agnieszki Marczak

  

Umowa na budowę nowego przedszkola podpisana
„Rewitalizacja terenu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 w Mińsku Mazowieckim”

21 stycznia br. pomiędzy Miastem Mińsk Mazowiec-
ki a Zakładem Usług Remontowych i Produkcyjnych 
„ZURIP” S.A. zawarta została umowa na budowę 
Przedszkola Miejskiego nr 2 (ul. Szkolna).
• przewidywany termin rozpoczęcia budowy  

- marzec 2020 r.
• przewidywany termin zakończenia budowy  

- maj 2021 r.
• koszt robót budowlanych - ok. 8,2 mln zł
• w tym pożyczka z Jessica 2 - ok. 6,3 mln zł

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

Kilkudziesięciu nauczycieli spotkało się 
11 stycznia w Szkole Podstawowej nr 
3, żeby rozmawiać o tym, jak sprawić, 
by lekcje były OK.

Pomysłodawczynią konferencji była 
nauczycielka matematyki w papieskiej 
trójce – Joanna Sułek, która zaprosiła 
nauczycieli do dyskusji o nowoczesnej 
szkole. Jako entuzjastka wprowadza-
nia do nauczania elementów ocenia-
nia kształtującego chciała podzielić się 
swoimi doświadczeniami w prowadze-
niu przez uczniów OK zeszytów, czyli 

zeszytów, które pomagają się uczyć. Na 
zaproszenie pozytywnie odpowiedzia-
ła spora grupa nauczycieli (dokładnie 
68 osób) z Mińska Mazowieckiego oraz 
okolic.

Gości powitał gospodarz dyrektor 
Grzegorz Wyszogrodzki, który wyraził 
radość, że aż tylu nauczycieli chce am-
bitnie rozwijać się zawodowo. Część 
merytoryczną rozpoczęło wystąpienie 
Danuty Sterny, ekspertki merytorycznej 
w programie Szkół Uczących Się prowa-
dzonym przez Centrum Edukacji Obywa-
telskiej. Gość specjalny to także autorka 

wielu książek o ocenianiu kształtującym  
i pomysłodawczyni idei OK zeszytu.

– Motywację uczniów i naszą zabija-
ją słowa: muszę, powinienem, nie mam 
czasu – mówiła Danuta Sterna i pod-
kreślała, że warto zamienić te słowa na: 
chcę, wybieram, wiem, co jest ważne. 
Warto też pozwolić uczniowi popełniać 
błędy, bo one pomagają się uczyć. Eks-
pertka uzasadniała w ten sposób ideę 
odejścia od tradycyjnego szkolnego 
oceniania.

Praktyczne zastosowanie tych zasad 
pokazała w swojej prezentacji Joanna 

Sułek, która opowiadała o OK zeszy-
cie, pokazując, jak elementy oceniania 
kształtującego pozwalają się uczniom 
lepiej i skuteczniej uczyć. „Quo vadis 
polska szkoło?” – pytała w swoim wy-
stąpieniu matematyczka i wskazywała 
wyzwania, jakie stoją przed współcze-
sną szkołą. Odpowiedzią na nie może 
być ocenianie kształtujące.

– Dzięki OK zeszytowi zawsze wiem, 
czego mam się nauczyć na sprawdzian. 
Notatki są uporządkowane, a materiał 
pokazany tak, żeby było wiadomo, co 
jest najważniejsze – mówili uczniowie, 

absolwenci i rodzice podczas panelu na 
temat skuteczności oddziaływania OK 
zeszytu. Jeden z absolwentów opowia-
dał o tym, jak przekonał do idei OK ze-
szytu nauczycieli w swojej nowej szko-
le. W wypowiedziach uczniów wyraźnie 
wybrzmiało, że OK zeszyt pomaga im się 
uczyć.

Ostatnią częścią konferencji były 
spotkania w mniejszych grupach  
z nauczycielami praktykami uczącymi 
według zasad oceniania kształtujące-
go. Można było obejrzeć autentyczne 
uczniowskie OK zeszyty, porozmawiać o 
praktyce lekcyjnej, rozwiać rodzące się 
wątpliwości. Spotkania poprowadziły: 
Magdalena Niedziela, Jolanta Podsiadły, 
Agnieszka Kożuchowska, Irena Micek, 
Joanna Sułek, Karina Orłowska i Lidia 
Wacławek, które na różnych przedmio-
tach i poziomach nauczania stosują OK 
zeszyt.

Organizatorzy mają nadzieję, że so-
botnie spotkanie było inspirujące dla 
uczestników i dało pole do rozmyślań 
nad tym, jak uczyć i jak oceniać, by na-
uczyć i uratować motywację uczniów.

Szczególne podziękowania Szkoła 
Podstawowa nr 3 składa osobom, które 
wsparły organizację konferencji, zwłasz-
cza Centrum Edukacji Obywatelskiej 
oraz firmie „Atlas”. Dzięki tej pomocy 
konferencja była bezpłatna dla uczest-
ników.

Oprac. na podst. mat. Izabeli Saganowskiej
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10-lecie Aquaparku

W dniach 18-19 stycznia zorganizo-
wano 10 – lecie kompleksu „Aquapark 
Miejski z Lodowiskiem” przy ul. Wy-
szyńskiego 56. W związku z urodzina-
mi obiekt przybrał odświętne barwy,  
a w ciągu dwóch weekendowych dni 
można było skorzystać z atrakcji przy-
gotowanych przez MOSiR. 

W sobotę oraz niedzielę  klienci ko-
rzystający z obiektu mogli wziąć udział 
w konkursie urodzinowym i dać sobie 
szansę na wygranie 1 z 30 wspania-
łych nagród. Wystarczyło odpowiedzieć 
na  proste pytanie dotyczące Jubilata. 
Urodzinowe party odbyło się  w sobo-
tę, gdzie od godziny 14.00 na pływalni 
rozbrzmiewała muzyka grana przez pro-
fesjonalnych didżejów. Sądząc po mi-
nach gości przebywających na basenie, 
był to ciekawy i trafiony pomysł, to coś 
czego jeszcze w MOSiR nie było. Ko-

lejne urodzinowe niespodzianki czekały 
na mieszkańców w niedzielę, 19 stycz-
nia. Od wczesnych godziny porannych 
dużym zainteresowaniem cieszył się  
wodny tor przeszkód – Splash Zone. Na 
18-metrowej dmuchanej atrakcji bawiły 
się zarówno dzieci, jak i dorośli. Przed 
wejściem na obiekt stanęła fotobudka, 
gdzie każdy mógł zrobić sobie pamiąt-
kowe urodzinowe zdjęcie. 

Mimo braku zimowej aury, miński 
Aquapark odwiedził bałwanek Olaf, który 
częstował odwiedzających słodkościami 
i upominkami oraz z uśmiechem pozo-
wał do setek zdjęć. Urodziny nie mogły 
odbyć się bez zdmuchnięcia świeczek 
na torcie. Przedstawicielka burmistrza, 
kierownik Wydziału Promocji, Kultury  
i Sportu w Urzędzie Miasta Katarzyna 
Łaziuk wraz z dyrektorem MOSiR Ro-
bertem Smugą podziękowali wszystkim 

za 10 wspólnie spędzonych lat . Dyrektor 
krótko podsumował ten okres, zwracając 
uwagę na fakt, że przez  dekadę obiekt 
przy ul. Wyszyńskiego 56 odwiedziło 2,8 
miliona osób. Liczba ta dynamicznie ro-
śnie. Kulminacją wydarzeń niedzielnych 
było losowanie szczęśliwców, którzy 
wygrali w urodzinowym konkursie. War-
to dodać, że do kuli zostało wrzuconych 
ponad 1000 kuponów konkursowych, 
a przez cały weekend obiekt odwiedzi-
ło rekordowe 4360 osób. Dziękujemy 
wszystkim za te 10 wspaniałych lat,  
w następną dekadę wkraczamy ze świa-
domością ogromu pracy, który przed 
nami, ale mamy nadzieje, że będziecie 
korzystali z naszych usług z przyjemno-
ścią i uśmiechem na twarzy. 

oprac. na podst. mat. MOSiR
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MAGNET na podium Mistrzostw Polski

Pierwszy weekend grudnia był dla 
mińskiego Klubu Dawnych Motocykli 
„Magnet” niezwykle podniosłym i rado-
snym czasem. Właśnie wtedy w pod-
warszawskim Ołtarzewie miała miejsce 
gala Polskiego Związku Motorowego 
oficjalnie kończąca sezon rajdowych 
Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytko-
wych A.D. 2019. 

Reprezentanci naszego miasta przy-
wieźli wiele nagród indywidualnych zdo-
bytych w poszczególnych klasach wie-
kowych motocykli. Tytuł „Mistrza Polski” 
w klasie post1960 zdobył Kamil Deska, 
miejsca IV i V w tej klasie zajęli kolejno 
Tomasz Budzyński i Piotr Wojdyga. Wi-
cemistrzostwo w klasie pre1960 wywal-
czył Marcin Lipiński. Na czwartej pozycji 
w klasie post1970 uplasował się Adam 
Marczuk. Dodać należy, że w tegorocz-
nych zmaganiach startowało blisko 140 
zawodników z 24 klubów i automobilklu-
bów z całego kraju, zatem konkurencja 
była bardzo duża, a rywalizacja zażarta. 

W klasyfikacji grupowej Klub Dawnych 
Motocykli „Magnet” wywalczył drugą 
pozycję, przywożąc tytuł „Wicemistrza 
Polski”. Dodatkowo organizowany  
w naszym mieście przez klub Magnet 
majowy rajd motocykli zabytkowych 
uzyskał doskonałe wyróżnienie. Otrzy-

mał tytuł „Najlepszej rundy motocyklo-
wej” sezonu 2019. Ta pozycja została 
wyłoniona podczas internetowego plebi-
scytu, a miński klub, co godne podkre-
ślenia, został uhonorowany w ten spo-
sób już po raz kolejny, w dodatku rok po 
roku.

oprac. na podst. mat. D.Gągola, 
fot. KDM Magnet
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„Czytam, bo lubię”

W mińskim Koperniku po raz kolejny 
miało miejsce święto czytelnictwa i do-
brej lektury dzięki realizowanemu już po 
raz czwarty projektowi ''Czytam, bo lu-
bię''. Projekt obejmuje trzy powiatowe 
konkursy popularyzujące książki zna-
nych i lubianych przez dzieci i młodzież 
polskich autorów. W tym roku organiza-
torki wybrały utwory Zuzanny Orlińskiej, 
pisarki i ilustratorki, absolwentki Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Swoją propozycję czytelniczą skie-
rowały do uczniów starszych klas szkół 
podstawowych powiatu mińskiego. Za-
daniem uczestników konkursu literackie-
go było napisanie opowiadania nawią-
zującego w swej treści do problemów 
poruszanych w powieściach Zuzanny 
Orlińskiej ''Cierpienia sięciolatka'' (kla-
sy IV - VI) i ''Pisklak'' (klasy VII - VIII). 
Uczniowie, którzy przystąpili do konkursu 
plastycznego, mieli za zadanie wykonać 
oryginalną ilustrację do wspomnianych 
wyżej książek.

26 listopada odbył się konkurs czytel-
niczy polegający na wykazaniu się zna-
jomością treści wybranych przez organi-
zatorki powieści Zuzanny Orlińskiej. Galę 
wręczenia nagród laureatom konkursów 
uświetniło spotkanie z autorką, podczas 
którego młodzi czytelnicy poznali tajemni-
ce pisarskie Zuzanny Orlińskiej, otrzymali 
nagrody, a także mieli możliwość zakupu 
książek gościa oraz zdobycia autografu.

Laureaci IV edycji konkursów w ra-
mach projektu ''Czytam, bo lubię'' to 
duża grupa młodych wielbicieli książek, 
obdarzonych niezwykłą wrażliwością na 
piękno literatury, talentem plastycznym, 
a także niesamowitą wyobraźnią twórczą. 
Wśród nadesłanych opowiadań nie było 
dwóch podobnych prac. Niektórzy młodzi 
literaci w swoich konkursowych utworach 
oceniali książkę i postawę bohaterów, 
inni tworzyli dalsze ich losy, niekoniecznie 
zgodnie z sugerowanym przez autorkę 
powieści rozwiązaniem, jeszcze inni pi-

sali opowiadania oparte na własnych do-
świadczeniach. Równie trudne w ocenie 
okazały się prace plastyczne, w których 
artyści posługujący się rozmaitymi tech-
nikami plastycznymi próbowali ukazać 
bohaterów książek w różnych sytuacjach.

W konkursie plastycznym w grupie 
klas IV - VI pierwsze miejsce zajęła Zu-
zanna Kąkol  ze Szkoły Podstawowej 
w Górkach, na II miejscu uplasował się 
Marcel Siestrzykowski  ze Szkoły Podsta-
wowej w Janowie, a na III - Igor Więsik 
ze Szkoły Podstawowej w Górkach. Jury 
wyróżniło pracę plastyczną Agaty Stan-
kiewicz ze szkoły Podstawowej w Dębem 
Małym.

W grupie uczniów klas VII - VIII pierw-
sze miejsce zdobyła Barbara Antosiewicz 
z PSSP w Mińsku Mazowieckim, II – Anna 
Wojdyna ze SP nr 3 w Mińsku Maz., III zaś   
Adrianna Ślązak z PSSP w Mińsku Ma-
zowieckim. Wyróżnienia przyznano Emilii 
Jaworskiej i Magdalenie Kożuchowskiej 
ze SP nr 3 w Mińsku Maz.

Ciekawe, niekiedy poruszające,  
a czasem pełne humoru opowiadania 
uczestników konkursu literackiego ujęły 
i zachwyciły jurorów, którzy swoim wer-

dyktem nagrodzili Pawła Ciąćkę ze SP 
w Janowie i przyznali mu I miejsce w ka-
tegorii klas IV - VI, drugie miejsce zajął 
Bartosz Dworzyński ze SP nr 1 w Mińsku 
Maz., III – Magdalena Pawlak również ze 
SP nr 1 w Mińsku Maz. oraz Maria Jarem-
ko z PSSP w Mińsku Maz. Wyróżnione 
zostało opowiadanie Jagody Michalik ze 
SP w Siennicy.

W kategorii klas VII - VIII Mateusz 
Ciąćka ze SP w Janowie zdobył I miejsce, 
II – Amelia Kowalczyk ze SP nr 1 w Miń-
sku Maz., III natomiast zajął Krystian Bo-
guszewski ze SP w Janowie. Wyróżniono 
opowiadanie Natalii Widyńskiej ze SP nr 4 
w Mińsku Maz.

Znakomitą znajomością treści książki 
''Cierpienia sięciolatka'' w młodszej gru-
pie uczestników konkursu czytelniczego 
wykazał się Franciszek Perzanowski ze 
SP w Brzózem, na II miejscu znaleźli się 
Martyna Kozłowska ze SP nr 5 w Mińsku 
Maz., Sławomir Kupecki ze SP w Dębem 
Małym oraz Anita Sekuła ze SP w Latowi-
czu, III miejsce zdobyły Zuzanna Jarek ze 
SP nr 4 w Mińsku Maz., Julia Jerzak ze SP 
w Ładzyniu oraz Wiktoria Szostak ze SP 
w Wielgolesie. Wśród uczniów starszej 
grupy 100% prawidłowych odpowiedzi  
w teście ze znajomości treści powieści 
''Pisklak''  udzieliła Zuzanna Zgódka ze 
SP w Grzebowilku, na II miejscu znala-
zły się Klaudia Nalazek ze SP w Brzózem 
oraz Andżelika Sadowska ze SP Wielgo-
lesie, natomiast III miejsce zajął Mateusz 
Ciąćka ze SP w Janowie.

Organizatorki powiatowego projektu 
''Czytam, bo lubię'' (Małgorzata Szczę-
sna, Małgorzata Nowicka oraz Bożena 
Polkowska), widząc szerokie zaintereso-
wanie  uczniów i opiekunów ich propozy-
cją czytelniczą, już planują kolejną edycję 
konkursów.

Ewa Żak, fot. z arch. SP nr 1
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Wystawę stanowi zbiór prac malar-
skich, dla których inspirację stanowiły 
dawne fotografie, których tajemniczy 
wyraz ich emocjonalność autorka starała 
się odkryć i przełożyć na płótno.

Na obrazach możemy oglądać sceny 
z życia ludzi pochodzenia żydowskiego 
uwięzionych w gettcie.  

Iwona Tomusiak nauczycielka w Ze-
spole Szkół Specjalnych im. Janiny Po-
razińskiej w Ignacowie. 

Wydarzeniu towarzyszył wykład Mar-
ty Kapełuś pt. „Sztuka w upamiętnieniu 
Zagłady”. 

Wystawa malarstwa Iwony Tomusiak 

Rok 2020 w MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ 
Jak co roku  Muzeum Ziemi Mińskiej 
realizuje i współrealizuje projekty, któ-
rych celem jest budowanie tożsamości 
lokalnej jednocześnie przekazywaniem 
informacji  o ważnych zdarzeniach hi-
storycznych związanych z miastem. 

Wśród nich będą: Warkot, Święto 
Pułkowe 7 PUL, Targowiska handlowe 
(Stragan Sendomierski, Targ Janowy, 
Kupieckie Mensko), Memoriał i. Felik-
sa Rawskiego, Noc Muzeów, wydarzeń 
jednorazowych jak wystawy, koncerty, 
sztuki teatralne, czy działalność wy-
dawnicza, lekcje muzealne, warsztaty 
dla dzieci i młodzieży o różnej tematy-
ce, w naszej ofercie pozostają te, które 
cały czas cieszą się popularnością min. 

Przedmiotem wystąpienia był spo-
sób upamiętnienia Zagłady Żydów  
w polskiej sztuce po roku 2000. Po-
ruszona została problematyka wyko-
rzystywania symboliki i stosowności  
w przedstawianiu Holokaustu w działa-
niach artystycznych. Analizie poddany 
został sposób w jaki artyści odwołują się 
do kwestii pamięci, powojennej traumy, 
antysemityzmu i brzemienia jakie pozo-
stawił po sobie Holokaust we współcze-
snym świecie.

Marta Kapełuś , kulturoznawca i hi-
storyk sztuki. Absolwentka Historii Sztu-

ki i Wiedzy o Kulturze na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz Zarządzania Kulturą 
Wizualną na Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie.

Uczestniczka konferencji "Comme-
morative art in central and east central 
Europe" w Rostoku, będącego pierwszą 
częścią międzynarodowego projektu 
"Art and Holocaust: Reflections for the 
common future". Pracuje w Żydowskim 
Instytucie Historycznym w Warszawie.

Wydarzenie odbyło się w ramach  
75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego 
nazistowskiego obozu koncentracyj-
nego i zagłady w Auschwitz-Birkenau., 
Wystawa trwała do 20 stycznia.

MZM, fot. z arch. muzeum

zegarmistrzowskie, archeologiczne, po-
złotnicze, biżuteryjne, szycie kapci mu-
zealnych a z nowości na początek kali-
graficzne. 

Nie zabraknie również wydarzeń ja-
kich dotąd nie było. 

Wśród nich „Projekt 600 – impresje 
malarskie”, którego celem jest stwo-
rzenie oryginalnej kolekcji obrazów wy-
konanych przez artystów związanych 
z miastem. Kolekcja upamiętniająca 
rocznicę nadania praw miejskich Mia-
stu Mińsk Mazowiecki. Całe wydarzenie 
będzie zwieńczone uroczystą wystawą  
w roku jubileuszowym.  Zapraszamy ar-
tystów do udziału w projekcie.

Z okazji Świąt Wielkanocnych zapo-
wiadamy kreatywny konkurs plastyczny 

nawiązujący do tradycji Świąt Wielka-
nocnych skierowany do uczniów szkół 
podstawowych. Konkurs będzie polegał 
udekorowaniu pięciometrowej palmy,  
w konkursie przewidziane są nagrody. 

Zapraszamy do obserwowania za-
powiedzi naszych wydarzeń i do udziału  
w nich. 

MZM, fot. z arch. muzeum

Rok 2020 w Muzeum Ziemi Mińskiej rozpoczął się wernisażem wystawy malarstwa 
Iwony Tomusiak „Poza tym”. 

MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ
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N I E P O D L E G Ł A   S U W E R E N N A
Wystawa malarstwa w 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę 1918 - 2018

MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ

   AKTUALNOŚCI

Setna rocznica odzyskania niepodle-
głości była niezwykłą okazją do święto-
wania doniosłych wydarzeń z przeszło-
ści, ale również zachętą do budowania 
wspólnej przyszłości. Jednym z pro-
jektów uświetniających tę okoliczność 
był ogólnopolski konkurs malarski ad-
resowany do  profesjonalnych artystów 
malarzy, zorganizowany w 2018 r. przez 
Fundację ArtHANZA z Białegostoku we 
współpracy z Fundacją PZU i artystą 
plastykiem Jarosławem Kukowskim. 

Celem inicjatorów i realizatorów tego 
przedsięwzięcia było włączenie środo-
wiska twórczego w aktualne sprawy 
narodowe i zaoferowanie odbiorcom 
szerokiego dostępu społecznego do bo-
gactwa kultury i idei narodowej, a przez 
to wzmocnienie poczucia wspólnoty 
obywatelskiej wszystkich Polaków. Tak-
że potrzeba uczczenia bohaterów walk 
o niepodległość i utrwalania pamięci  
o niezwykle ważnych wydarzeniach hi-
storycznych. Wszystko to w kształcie 
zróżnicowanym artystycznie i formalnie, 
ale jednocześnie nowoczesnym, zrozu-
miałym i akceptowanym przez wszyst-
kich odbiorców.  

Efektem finalnym jest wystawa zło-
żona z obrazów różnorodnych malar-
skich stylów i technik oraz   podejścia 
ich autorów do tematu. Każdy z twór-
ców prezentuje dzieło zainspirowane 
ideą niepodległości Polski lub zrodzone 
z refleksji nad jej historią i współczesno-
ścią. Wszystkich,  mimo zróżnicowanych 
światopoglądów, łączą patriotyzm, sza-
cunek dla idei wolnego państwa i tradycji 
narodowej oraz sztuka. Premiera wysta-
wy miała miejsce w białostockiej Operze                 
i Filharmonii Podlaskiej, a następnie była 
prezentowana w prestiżowych instytu-
cjach wystawienniczych, m.in. w: Koło-
brzegu, Warszawie, Włocławku, Tczewie 
i Siedlcach. Wystawa została objęta Ho-
norowym Patronatem Prezydenta RP.

Na ekspozycję wystawy w Muzeum 
Ziemi Mińskiej składa się 35 dzieł. Ich au-
torami są: Agma, Tomasz Awdziejczyk, 
Karol Bąk, Czesław Dźwigaj, Wacław 
Jagielski, Michał Janczuk, Łukasz Jaru-

ga, Barbara Kaczmarowska-Hamilton, 
Dariusz Kaleta, Marcin Kołpanowicz, 
Ewa Kukowska, Jarosław Kukowski, 
Piotr Lemke, Janusz Lewandowski, Ja-
cek Maślankiewicz, Marcin Mikałajczak, 
Józef Panfil, Daniel Pawłowski, Daniel 
Pielucha, Stefan Rybi, Sabina Maria Sta-
sińska, Józef Stolorz, Janusz Wierzyń-
ski, Eugeniusz Wiszniewski i Krzysztof 
Wiśniewski.

Prezentacja wystawy w Mińsku Ma-
zowieckim zorganizowana została we 
współpracy z Agencją Zegart.  

MZM, fot. z arch. muzeum
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Gwiazdka z Białorusi

Ale im w duszy gra

Pod takim tytułem 17 grudnia odbył się 
koncert białoruskiego zespołu ludowe-
go Vuraj, który łączy tradycyjne piosenki  
i nowoczesne aranżacje. Muzycy jeżdżą 
po całym kraju, aby nagrać autentyczne 
piosenki ludowe, a następnie zbierają się 
w studio i nadają im nowy dźwięk. Rezul-
tatem jest dobrze wyważona mieszanka 
folku, rocka i jazzu.

Grupa wokalna działająca przy MDK roz-
wija się coraz prężniej. Wszystko to jest 
zasługą opiekującego się nią instruktora 
wokalnego Marcina Błądzińskiego, laure-
ata programu TVP2 „Szansa na Sukces”, 
uczestnika programu "Bitwa na Głosy"  
w drużynie Roberta Gawlińskiego (Wil-
ki), a ostatnimi czasy jurora programu 

telewizji Polsat „Śpiewajmy razem. All 
Together Now”. Pod jego okiem swoje 

muzyczne talenty kształcą i rozwijają nie 
tylko dzieci, ale również dorośli. Efekty 
ich pracy mogliśmy podziwiać podczas 
koncertu multimedialnego „Co nam  
w duszy gra”, który odbył się 20 grud-
nia.  Na koncercie nie zabrakło współ-
czesnych i tych nieco starszych przebo-
jów wykonywanych przez uzdolnionych 
uczniów autorskich warsztatów wokal-
nych. Wydarzenie ubarwiły niebanalne 
wizualizacje stworzone przez Marcina 
specjalnie dla każdego uczestnika. Dla 
początkujących wokalistów możliwość 
wystąpienia na scenie przed publiczno-
ścią jest nie lada przeżyciem i wyróż-
nieniem. Jeśli ktoś jest ciekaw mińskich 
talentów wokalnych, zapraszamy na ko-
lejny tego typu koncert już 31 stycznia  
o godz. 19.00.

Nic tak nie cieszy, jak przedmioty wła-
snoręcznie wykonane. Dzięki temu 
użytkownik ma pewność, że są one nie-
powtarzalne. Nie bez znaczenia jest rów-
nież fakt, że nauka stolarki czy tkactwa 
podnosi naszą własną samoocenę. Bo 
okazuje się, że nie taki diabeł straszny… 
Bo przecież to właśnie z warsztatów 
MDK uczestnicy wychodzili z tapicero-
wanymi pufami, żyrandolami czy uszy-
tymi bluzami. Tym razem podczas czte-
rogodzinnych warsztatów „Makramowa 
torebka” uczestniczki własnoręcznie 
zaplatały sznurki, by w końcowym efek-
cie cieszyć się piękną torebką w swoim 
ulubionym kolorze.

Agnieszka Boruta, fot z arch MDK

Sznureczki, węzełki
i jest torebka
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Z dymu ogniska płonącego przed tipi 
narodziła się opowieść, którą szaman 
Długi Cień opowiedział młodej Indian-
ce Porannej Rosie... i pozostałej młodej 
publiczności zgromadzonej 12 stycznia 
w MDK na spektaklu „Indiańska legen-
da”. Brudny Jon próbował skłócić dwa 
plemiona, ale dzięki mądrości i dobroci 
czerwonoskórej dziewczyny przekonał 
się, że „zgoda buduje”, a prawda i mi-
łość zwyciężają. Bajka bogata w muzykę 
i tańce opowiadała także o niektórych 
zwyczajach i wierzeniach Indian.

Amatorska grupa teatralna działająca 
przy MDK - Teatr po Godzinach po-
szczycić się już może wieloma świetnie 
odebranymi spektaklami. Tym razem naj-
młodsza stażem część grupy teatralnej 
na warsztat wzięła spektakl teatralny na 
motywach trzech drobnostek scenicz-
nych autorstwa Mariana Gawalewicza 
- „Bilecik miłosny”, „Kuzynek” oraz „Po 
teatrze”. Efektem jest przedstawienie  
o charakterze komediowym „Drobnostki 
miłosne”, opowiadające historię pewne-
go małżeństwa, pokus i podejrzeń, jakie 
w związku z bujnym życiem towarzyskim 
wyniknąć mogą. O tym, czy okazały się 
one prawdziwe czy były jedynie wynikiem 
splotu zwykłych nieporozumień, przeko-
nywali debiutujący na dużej scenie: Dag-
mara Kikolska-Gil, Alicja Nowicka, Ju-
styna Kołodziejczyk, Julia Wołosiewicz, 
Dawid Siwa oraz debiutujący w roli reży-
sera Piotr Jaguścik, których wspierał, do-
świadczony już w swym fachu, Radosław 
Stosio. Również i ten spektakl spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem i ciepłym 
przyjęciem publiczności.

Indiańskie opowieści

Nie takie drobnostki
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Koncert pod tym tytułem zorganizowało 
29 grudnia 2019 r. w MSA Mińskie To-
warzystwo Muzyczne. Chór Kameralny 
Mińskiego Towarzystwa Muzycznego  
i Unplugged Orchestra wraz z dyrygen-
tami Tomaszem Zalewskim i Michałem 
Śmigielskim zaprosili do wysłuchania 
polskich oraz zagranicznych kolęd i pa-
storałek, wybranych z wielowiekowej 
tradycji śpiewów związanych z Bożym 
Narodzeniem w ciekawych 4-głosowych 
aranżacjach a’cappella, a także Sere-
nady na smyczki e – moll op. 20 autor-
stwa Edwarda Elgara oraz VII symfonię  
d-moll Felixa Mendelssohna. 

Część pierwsza koncertu to występ 
Chóru Kameralnego: pieśń Kazimierza 
Wiłkomirskiego Chrystus Pan się naro-

dził do słów Juliusza Słowackiego oraz 
tradycyjna słowacka kolęda Podme bra-
tia do Betlema. Następnie wybrzmiał 
kataloński świąteczny utwór El noi de la 
Mare autorstwa Ernesta Cervery, w któ-
rym zawarta jest zapowiedź święta Wiel-
kiej Nocy i Kołysanka Bożonarodzenio-
wa – autorstwa Lajosa Bardosa. Po nich 
młodzi artyści zaprezentowali Szczedryk 
– jedną z najbardziej znanych kompozy-
cji Mykoły Łeontowycza. Inspiracją dla 
utworu były zimowe ukraińskie pieśni 
obrzędowe – szczedriwki.

 Kolejne redakcje Szczedryka opracowy-
wane były w latach 1901-1919. Pierwsza 
prezentacja utworu przed publicznością 
zachodnią odbyła się 5 października 
1921 r. w Carnegie Hall podczas kon-

Kolędy a'cappella i muzyka na cztery struny
certu Ukraińskiego Chóru Republikań-
skiego. W 1936 roku Peter J. Wilhousky 
napisał do melodii Łeontowycza angiel-
skie słowa, dzięki czemu stała się ona 
popularną w Stanach Zjednoczonych 
kolędą pod nazwą Carol of the Bells.  
Po niej kolejna polska liryczna kolęda, 
której słowa i melodia pochodzą z począt-
ku XVIII w. – Gdy śliczna Panna – w opr.  
M. Małeckiego. I Nebo sa sklonilo k zemi… 
- autorstwa Luci Beresovej, słowackiej 
dyrygentki i wieloletniej przyjaciółki chó-
ru. Część chóralną koncertu zamknę-
ła Gaudete, – kolęda skomponowana  
w XVI wieku, prawdopodobnie pocho-
dząca ze Skandynawii. Miała się pojawić 
w fińsko-szwedzkim zbiorze tekstów 
świętych pieśni Piae Cantiones opubli-
kowanym w roku 1582, choć możliwe, że 
starsza jest wersja fińska, a słowa refre-
nu przetłumaczone na język polski zna-
czą: Radujcie się, radujcie! Chrystus się 
narodził, Z Maryi dziewicy, radujcie się!

Po krótkiej przerwie technicznej, dosto-
sowującej scenę do potrzeb muzyków, 
salą zawładnęła Unplugged Orchestra 
pod batutą Michała Śmigielskiego. Se-
renada na smyczki e-moll op. 20 to 
utwór na orkiestrę smyczkową autor-
stwa Edwarda Elgara, napisany w marcu 
1892 r. Po raz pierwszy wykonany w tym 
samym roku przez prywatną klasę orkie-
strową Worcester Ladies z dyrygentem. 
Pierwszy publiczny występ odbył się  
w Antwerpii 21 lipca 1896 r. Utwór ten jest 
dedykowany budowniczemu organów  
i amatorskiemu muzykowi Edwardowi 
W. Whinfieldowi. Ta trzyczęściowa sere-
nada trwa w sumie około 12 minut. Uwa-
ża się, że Serenada to prawdopodobnie 
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Na koncert urodzinowy TRUMBA QU-
ARTET zaprosiło 20 grudnia do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej  Mińskie To-
warzystwo Muzyczne. Założony w 2014 
roku zespół to miński projekt okołojaz-
zowy. 

Prowadzony jest przez trębacza Rafa-
ła Gańko. Stałym współpracownikiem 
jest ceniony saksofonista, kompozytor 
i aranżer Marcin Gańko. Podstawowy 
skład tworzy trzech instrumentalistów 
z dużym doświadczeniem scenicznym. 
Ich muzyczny styl można określić jako 
eksperymentalną fuzję jazzu, funku  
i rytmów latynoskich. W grudniowym 
koncercie oprócz stałego składu: Rafał 
Gańko — trąbka/flugelhorn (Ania Ruso-
wicz, Warsaw Afrobeat Orchestra) Mar-

Trumba Quartet 
zagrał w bibliotece

najwcześniejszy z utworów Elgara, który 
przetrwał w repertuarze. Z pewnością 
ma młodzieńczy urok, a jednocześnie 
pokazuje oznaki umiejętności, które roz-
winął Elgar, gdy osiągnął dojrzałość mu-
zyczną. Drugim zaprezentowanym przez 
orkiestrę utworem była VII symfonia  
d-moll. Felix Mendelssohn Bartholdy  
w wieku lat 13 napisał dwanaście krót-
kich symfonii na orkiestrę smyczkową 
wzorowanych na muzyce baroku i kla-
sycyzmu. Symfonia VII d-moll jest jedną 
z nich. To czteroczęściowy utwór utrzy-
many w klasycznej haydnowsko-mozar-
towskiej konwencji, czego przejawem 
jest choćby układ części: allegro, andan-
te, menuet i finał - allegro molto.

Licznie zgromadzona widownia sali 
koncertowej MSA nagrodziła obydwa 
zespoły gorącymi brawami. Tym kon-
certem zakończył się dziewiętnasty rok 
działalności Mińskiego Towarzystwa 
Muzycznego.

MTM dziękuje Burmistrzowi Marcino-
wi Jakubowskiemu za objęcie honoro-
wego patronatu nad tym wydarzeniem 
muzycznym, a także dyrekcji Miejskiej 
Szkoły Artystycznej i realizatorom za 
cenną pomoc w przeprowadzeniu kon-
certu.

Wiktoria Marks, fot. z arch. MTM

cin Gańko — sax tenor/baryton (Ania 
Dąbrowska, Bartek Królak) Janusz So-
bolewski — bas/kontrabas (Warsaw 
Afrobeat Orchestra) Eddy — perkusja 
(ShataQS, Warsaw Afrobeat Orchestra) 
– zaprezentował się gościnnie Tomasz 
Stolarski na perkusjonaliach oraz syno-
wie muzyków, wprowadzając rodzinną, 
ciepłą atmosferę przedświątecznego 
grudniowego wieczoru.

Mińskie Towarzystwo Muzyczne składa 
serdeczne podziękowania dyrektor Elż-
biecie Sieradzińskiej oraz zespołowi pra-
cowników MBP za udostępnienie sali, 
wsparcie techniczne oraz niepowtarzal-
ną atmosferę współpracy przy realizacji 
projektu koncertów MTM.

Barbara Dzienio, fot. z arch. MTM
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Boże Narodzenie już za nami. Pozosta-
ło nam wspominać ten magiczny czas. 
Mamy nadzieję, że w pamięci naszych 
czytelników pozostaną również te chwi-
le, które w tym okresie spędzili w biblio-
tece na  przeróżnych świątecznych wy-
darzeniach. Działo się wiele…

W klimat tegorocznych świąt wprowadzi-
ła nas 6 grudnia „Mikołajkowa Kinoteka” 
z klasycznym filmem dla najmłodszych 
widzów. Po seansie dzieci odwiedził 
Mikołaj i wręczył każdemu grzecznemu 
maluchowi słodki upominek. Ponadto 

dzieci przez cały grudzień uczestniczy-
ły w warsztatach „Magic of Christmas”, 
które poprowadzili wolontariusze z Fun-
dacji EBU. 

W zajęciach wzięli udział uczniowie  
z mińskich szkół oraz osoby zgłaszające 
się indywidualnie. Podczas warsztatów 
młodzi czytelnicy realizowali swoje arty-
styczne wizje kartek świątecznych. 

Następnie wszystkie prace zostały ozdo-
bione życzeniami w różnych językach. 
Wolontariusze opowiadali uczestnikom 

o tradycjach świątecznych i noworocz-
nych w krajach, z których pochodzą.

Panie z Oddziału dla Dzieci przygo-
towały dla przedszkolaków cykl zajęć  
o tematyce świątecznej zatytułowany 
„Idą Święta”. W ramach tych spotkań 
zaprezentowały książki o tematyce bo-
żonarodzeniowej i przeczytały wspólnie 
z dziećmi najciekawsze fragmenty o pol-
skich zwyczajach i tradycjach świątecz-
nych.

Dla młodzieży i dorosłych Biblioteka 
przygotowała warsztaty „Origami na 
choinkę”, które odbyły się 14 grudnia. 
Na zabawę z origami biblioteczna Czy-
telnia zaprosiła dorosłych i dzieci, aby 
wspólnie wykonać piękne papierowe 
bombki choinkowe. Warsztaty poprowa-
dziła Monika Talarek – znawca techniki 
origami i jednocześnie skuteczna i cier-
pliwa nauczycielka tej trudnej sztuki.  
18 grudnia Biblioteka zorganizowała 

„Świąteczną Kinotekę dla Niewidomych 
i Niedowidzących”. Przed seansem z au-
diodeskrypcją był czas na poczęstunek, 
życzenia i rozmowy podsumowujące 
całoroczną współpracę Biblioteki z Miń-
skim Kołem PZN. W wydarzeniu wzięli 
udział również specjalni goście ze Sto-
warzyszenia „Krok dalej”.

21 grudnia miało miejsce spotkanie Klu-
bu Miłośników Harry’ego Pottera podsu-
mowujące   rok jego działalności. Oprócz 
lektury „Insygniów Śmierci” fani czaro-
dzieja mieli okazję zrealizować wspól-
ny artystyczny projekt. Piękny zielony 
świerk został udekorowany wyłącznie 
własnoręcznie wykonanymi ozdobami 
ze świata Harry’ego Pottera.

Święta, święta i po świętach…
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Pożegnaliśmy stary rok, teraz czas na 
nowy, a z nim plany i wyzwania, w tym 
książkowe. Nieważne, ile książek za-
mierzacie przeczytać przez najbliższe 12 
miesięcy, u nas z pewnością ich dla Was 
nie zabraknie. 

Poza tradycyjnym wypożyczaniem ksią-
żek w naszej Wypożyczalni, zwracamy 
Waszą uwagę na działający od grud-
nia „kącik” do bookcrossingu. Regał  
z książkami, którego zawartość nie-
ustannie się zmienia, znajduje się na  
I piętrze budynku Biblioteki (obok aQu-
arium). Miejsce powstało po to, abyście 
mogli znaleźć dla siebie ciekawą lekturę, 
którą pozostawił inny czytelnik, jak rów-
nież zostawić tam swoje książki i dać  
im w ten sposób nowe życie.

 „Zrób coś dla planety – to Twój dom!” 
- to nasze hasło na ten rok. W 2020 r. 
będziemy „ZIELONĄ BIBLIOTEKĄ”! Na-
sza strona przeszła z tego powodu małą 
metamorfozę i zabarwiła się na zielono. 
Wkrótce znajdziecie na niej informacje  
o naszych eko-projektach, warsztatach  
i spotkaniach związanych z ekologią. 
Dołączcie do nas, do „ZIELONEGO 
KLUBU BIBLIOTEKI”, śledźcie nasze 
newsy, inicjujcie eko–działania!

KULTURA

Bookcrossing 
na co dzień

 „Zielona Biblioteka”

Wkrótce w bibliotece:

• 10–21 lutego – zapraszamy dzieci 
i młodzież na ferie z naszą Biblio-
teką! Szczegóły wkrótce na plaka-
tach i na naszej stronie interneto-
wej,

• 26 lutego, godz. 13:00 – „Kinoteka 
dla Niewidomych”

MBP, fot. z arch. MBP 
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      KULTURA

Wydarzenia
 w Miejskiej Szkole Artystycznej 

Święto gitary w Białej Podlaskiej
W dniach 29-30 listopada wszyscy na-
uczyciele gitary z MSA  oraz uczniowie 
Benedykt Sokołowski i Wiktor Wasiluk 
wzięli udział w XIX Podlaskim Semi-
narium Gitarowym, które odbyło się  
w ZSM I i II stopnia im. F. Chopina  
w Białej Podlaskiej. 

Nauczyciele mieli okazję przyjrzeć się 
lekcjom indywidualnym prowadzo-
nym przez zaproszonych pedagogów:  
dr Iwonę Bodziak, dr. Krzysztofa Meisin-
gera, a także prof. Tomasza Zawieruchę 
z Folwgang Universitat der Kunste w Es-
sen. Uczniowie, oprócz lekcji u jednego 
z wybranych mistrzów, wzięli również 
udział w próbach orkiestry, która na ko-
niec seminarium wykonała przygoto-
wany wspólnie program pod dyrekcją  
dr Bartłomieja Marusika.

      KULTURA

W dniu 18 grudnia uczniowie Felicyta i Benedykt Sokołowscy wraz z nauczycielem gitary pa-
nem Andrzejem Przeździakiem wprowadzali świąteczny nastrój kolędami, które zagrali pod-
czas spotkania opłatkowego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim. 
Dziękujemy za zaproszenie Komendantowi WKU, panu ppłk. Krzysztofowi Gemzie.

Oprac. na podst. mat. Joanny Nowik

Z kolędą w WKU
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Koncert Bożonarodzeniowy  
w Miejskiej Szkole Artystycznej
19 grudnia w sali koncertowej MSA wy-
stawiono koncert świąteczny, podczas 
którego  publiczność miała okazję po-
słuchać kolęd z różnych stron świata, 
m.in.: Biją dzwony, W maleńkiej stajen-
ce, Pastorałka od serca do ucha, Pio-
senka świąteczna, Jingle bells, I heard 
the bells on Christmas Day, Drogi Jezu, 
O tanneunbaum czy Feliz navidad.

Na koniec uroczystości przemówienie 
wygłosiła dyrektor Paulina Rzewuska-
-Korycińska, która zaprosiła na scenę 
dyrektora seniora Wenantego Macieja 
Domagałę i burmistrza   Marcina Jaku-
bowskiego. 

Oprac. na podst. mat. Joanny Nowik

KULTURA
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12 stycznia 2020 w hali sportowej Ze-
społu Szkolno–Przedszkolnego przy 
ul. Dąbrówki  odbył się  3. turniej cyklu 
GRAND PRIX badmintona 2019/2020. 

Zawody zgromadziły na starcie 4 ko-
biety, 11 dzieci oraz 14 badmintonistów  
w kategorii OPEN. W sumie 29 uczest-
ników stanęło do rywalizacji o punkty do 
klasyfikacji generalnej, choć dla wielu 
jest to sprawa drugorzędna, a liczy się 

głównie czynny wypoczynek i integra-
cja. Pierwsze przystąpiły do zawodów 
kobiety, wśród których supremację 
potwierdziła Patrycja Kaźmierczak, na-
potykając jednak duży opór ze strony 
Julii Kazberuk, która zajęła drugą loka-
tę. Trzecie miejsce przypadło Agnieszce 
Witowskiej, a czwarte Monice Rowickiej.
W kategorii dzieci ponownie zwycięży-
ła Natalia Rowicka, pokonując w finale 
Kacpra Grasiaka. Tym razem trzeci był 
Krzysztof Szczepaniuk, przegrywając 
po znakomitym pojedynku półfinał z Na-
talią. W starciu o trzecią lokatę pokonał 
on Hannę Krasuską.

Jak zwykle najwięcej zawodników star-
towało w turnieju głównym. Udanym 
rewanżem popisał się Andrzej Winek  
z Garwolina, dość gładko zwyciężając 
w półfinale Wiktora Wojnarskiego, a fi-
nale Wojciecha Piątka. Czwarte miejsce 
przypadło Irkowi Wróblewskiemu, który 
docierając do półfinału, oddał następne 
mecze walkowerem Piątkowi i Wojnar-
skiemu. 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

W dniach 13-15 grudnia 2019 r. zawod-
nicy MOSiR Mińsk Mazowiecki z rocz-
nika 2007 rywalizowali w prestiżowym 
Turnieju piłki nożnej o Puchar Rssport. 

W turnieju wzięły udział następujące 
akademie: Progres Warszawa, Talent 
Białystok, 2 drużyny Korony Kielce, MO-
SiR Mińsk Mazowiecki, Białe Orły War-
szawa, kadra województwa świętokrzy-
skiego, Józefovia Józefów oraz Górnik 
Łęczna. Turniej był bardzo wyrównany, 
co potwierdza fakt, że w 36 meczach 
padły tylko 64 bramki, a daje to średnią 
1,77 gola na mecz. Oglądaliśmy aż 11 
remisów, z czego 9 bezbramkowych. 
Podczas 3-dniowych zmagań najlepiej 
poradzili sobie zawodnicy z naszego 
miasta – drużyna MOSiR Mińsk Ma-

Grand Prix w tenisie stołowym

Badminton w „Dąbrówce”

14 grudnia 2019 r. odbył się 3. turniej z cyklu Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym. Zmagania zakoń-
czyły się  zwycięstwem Leszka Gila. Drugie miejsce w turnieju wywalczył Paweł Bątruk. Na trzeciej lokacie uplasowała 
się Aneta Antosiewicz. W rywalizacji, która miała miejsce w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, wystartowało łącznie  
22 zawodników, w tym 3 zawodniczki. Podczas zawodów po raz pierwszy rozegrano turniej pocieszenia. Najlepszym jego 
uczestnikiem okazał się Wojciech Nowakowski. Sekretariat zawodów rzetelnie i sprawnie poprowadzili Beata Potoczna  
i Piotr Borkowski. 

PUCHAR
RSSPORT
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zowiecki. Nasi młodzi piłkarze wygra-
li turniej, nie zaznając goryczy porażki 
(wygrali 5 pojedynków i zanotowali 3 re-
misy). Drugie miejsce zajął Progres War-
szawa. Na najniższym stopniu podium 
uplasowali się gracze Józefovii, którzy 
szli jak burza przez pierwszych 6 kolejek 
aż do meczu z naszym MOSiR’em, który 
wygrała mińska drużyna 3:0, ale trzeba 
dodać, że po bardzo emocjonującym  
i niełatwym meczu.

Nasza drużyna pod wodzą trenera Wal-
demara Osicy wystąpiła w następującym 
składzie: Adrian Gilant, Michał Zwierz, 
Władysław Stadnyczak, Kacper Araźny, 
Ryszard Zwierz, Łukasz Zaperty, Igor 
Ostrowski, Mateusz Szelest, Jakub Pięt-
ka, Bartosz Bojanowski, Szymon Gójski, 
Bartłomiej Włodkowski, Jan Dzięcielski, 
Jakub Kotek, Rafał Borcuch.

Bramki dla naszej drużyny zdobywali: Ad-
rian Gilant, Władek Stadnyczak, Kacper 
Araźny, Ryszard Zwierz i Michał Zwierz. 
Należy podkreślić bardzo dobrą grę ca-
łego zespołu. Królem strzelców oraz 
najlepszym zawodnikiem turnieju zo-
stał Adrian Gilant, natomiast najlepszym 
bramkarzem Jan Multan z Progresu.

Nasi chłopcy wynieśli sporo nauki z tur-
nieju. Mając możliwość konkurowania  
z rówieśnikami z bardzo dobrych drużyn, 
przywieźli sporo cennego doświadcze-
nia. Wynik sportowy, jaki osiągnęliśmy, 
potwierdza po raz kolejny wysoki po-
ziom szkolenia w naszym mieście. 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

13 stycznia w Miejskim Domu Kultury, 
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, odbył się 4. Miński Bieg 
„Policz się z cukrzycą”. Do biegu po-
przez elektroniczne zapisy zgłosiło się 
200 osób, a na starcie finalnie pojawiło 
się 177 biegaczy. 

Punktualnie o godzinie 7.00 pracę rozpo-
częło biuro zawodów. W tym rodzinnym 
biegu udział mogli wziąć wszyscy bez 
względu na wiek. Warunkiem uczest-
nictwa w biegu było wrzucenie symbo-
licznej kwoty do puszki WOŚP. Około 
godziny 8.50 rozgrzewkę dla biegaczy 
przeprowadziła Ewelina Kaska–Łobo-
dowska ze studia Fit&Joy. 15-minutowa 
intensywna rozgrzewka idealnie przygo-
towała biegaczy do pięciokilometrowej 
przebieżki. Trasa, wzorem lat poprzed-
nich, biegła terenami parku miejskiego. 

Zawodnicy mieli do pokonania 3 półto-
rakilometrowe pętle. Całą trasę przygo-
tował Sławomir Zduńczyk z MKB Drep-
tak wraz z wolontariuszami z OSP Mińsk 
Mazowiecki. Pierwszy raz w historii bie-
gu czas mierzony był elektronicznie, a to 
wszystko dzięki wsparciu Joanny i Se-
bastiana Węglińskich z firmy Ale Czas! 
Dokładnie o godzinie 9.10 pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przywitali wszystkich biegaczy, a po 
krótkiej odprawie nastąpiło uroczyste 
odliczanie i start biegu. Po około 20 mi-
nutach poznaliśmy zwycięzców biegu. 
Wśród mężczyzn najlepszy okazał się 
Daniel Sujak, drugie miejsce zajął Mate-
usz Abramowski, a trzecie Paweł Rokita. 

W kategorii kobiet zwyciężyła Wiktoria 
Wróbel, przed Martyną Szubą i Olgą 
Pechcin. Wygrani zostali uhonorowani 
pamiątkowymi pucharami i nagrodami 
rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy biegu 
wzięli udział w losowaniu nagród, które 
zostały przekazane przez sponsorów im-
prezy.

                                      MOSiR, fot. z arch. MOSiR

MOSiR dla WOŚP
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Grand Prix Polski w Kickboxingu
Ogólnopolski turniej Kickboxingu pod 
patronatem Polskiego Związku Kikc-
boxingu zorganizowano 18 stycznia,  
a do rywalizacji stanęło 289 zawodników  
z 39 klubów. Rozegrano blisko 400 
walk w formułach walki na pałki pian-
kowe (najmłodsi), pointfighting, Light 
Clontact oraz Kick-Light na 5 matach, 
walki K1 w ringu (pełno kontaktowe, 
cieszące się największą popularnością 
wśród widzów).

Pomysłodawcą i organizatorem tego 
przedsięwzięcia był Kamil Chłopik – wła-
ściciel Klubu Sportowego Walhalla Fight 
Club, trener Kickboxing. Jak sam mówi – 
Tegoroczna impreza przebiegła wyjątko-
wo spokojnie, wszystko było dopięte na 
ostatni guzik. 

Organizatorzy chcieliby podziękować 
partnerom i sponsorom turnieju. Patronat 
Honorowy objął  Burmistrz Miasta Marcin 
Jakubowski. Wsparcia organizacyjnego 
udzielili: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Mirosław Samociuk, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4. Sponsorem Głównym 
turnieju była firma STYROPMIN oraz firma 
EL-SEB Automatyka przemysłowa. Spon-
sorami byli również: Żłobek Jacek i Agata 
z Mińska Mazowieckiego, Agencja Rekla-
my Czyżkowski.net, pracownia Wiewióra 
Handmade, Szkoła rodzenia i rehabilitacja 
Artemida. Partnerami turnieju byli: nasze-
-slubne.pl, GOSiR Dębe Wielkie, Zespół 
medyczno- społecznych Szkół Police-
alnych w Mińsku Mazowieckim, Jarcyk 
Przewóz osób oraz Studium Języków 
Obcych. Ogrom pracy w zabezpieczenie 
wydarzenia włożyli ratownicy medyczni  
z OSP Ładzyń, za co organizatorzy rów-
nież serdecznie dziękują.

Walhalla Fight Club, fot. z arch. klubu
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8 grudnia  Mińsko-Mazowiecki Klub Ka-
rate Kyokushin zorganizował doroczny 
Turniej Mikołajkowy pod patronatem 
Burmistrza Miasta. Turniej przyciągnął 
bardzo dużą liczbę zawodników oraz 
jeszcze liczniejszą grupę kibiców.

 Zwyczajowo rozpoczęto ceremonią 
otwarcia, następnie kibice mieli możli-
wość podziwiania różnych technik wy-
konywanych przez karateków. Liczono 
także na wizytę Świętego Mikołaja – nie 
zawiódł, pojawił się w towarzystwie Śnie-
żynki i każdego obdarował upominkiem. 
W zawodach uczestniczyli zawodni-
cy i zawodniczki ćwiczący na co dzień  
w różnych sekcjach Klubu. Najmłodsi  
i najmniej doświadczeni wzięli udział  

SPORT

w pokazie. Nieco starsi i bardziej do-
świadczeni karatecy startowali w kon-
kurencjach kata oraz kumite w różnych 
kategoriach wagowych i wiekowych. 
Emocje sięgnęły szczytu, gdy nadszedł 
czas na walki półfinałowe i finałowe. Za-
równo wygrany, jak i przegrany zawsze 
pięknie dziękowali sobie za stoczony po-
jedynek. 

Zawodnicy, którzy zdobyli miejsca 
na podium, otrzymali medale i dyplomy. 
Swoim pociechom kibicowali rodzice, 
najbliższa rodzina oraz znajomi. Poza 
matą na karateków czekały jeszcze inne 
atrakcje: przy pomocy zaprzyjaźnio-
nych rodziców urządzono kawiarenkę  
i pracownię ozdób świątecznych, gdzie 
zarówno młodsi jak i starsi mogli popi-

sać się talentami w ozdabianiu bombek. 
Oprócz Świętego Mikołaja na turnieju 
pojawił się smok SJOK z zaprzyjaźnione-
go Studium Języków Obcych w Mińsku 
Mazowieckim, które jak co roku wsparło 
organizację przedsięwzięcia, za co orga-
nizatorzy składają gorące podziękowania 
dyrektorowi Tomaszowi Paudynie i jego 
pracownikom. 

Gorące podziękowania także dla To-
masza Piotrowskiego i jego firmy Tresura 
psów, który już po raz kolejny wspiera 
klubowe działania. Zarząd Klubu pragnie 
złożyć podziękowania burmistrzowi Mar-
cinowi Jakubowskiemu za objęcie patro-
natem wydarzenia oraz wszystkim rodzi-
com i członkom Klubu, którzy pomogli  
w organizacji Turnieju.

Aneta Bartnicka, fot. z arch. klubu

Uchwały podjęte 20 stycznia 2020r.:

• od Uchwały Nr XV.141.2020 do Uchwała Nr XV.156.2020  Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 stycznia 2020 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 
2520/2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowiska garażowe od Nr 1 do Nr 26;

• Uchwała Nr XV.157.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu po-
trzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XV.158.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XV.159.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis);

• Uchwała Nr XV.160.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Mińsk Mazowiecki na rok 2020;

• Uchwała Nr XV.161.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020-2030.

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
20 stycznia 2020 roku

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta   
www.bip.minsk-maz.pl oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.

Z PRAC RADY MIASTA

Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushinkai
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URZĄD INFORMUJE

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki

 
Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) - zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki 
uchwały Nr XI.103.2019 z dnia 30 września 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki, zmienionej uchwałą Nr XV.158.2020 z dnia 20 stycznia 
2020 r., dotyczącej terenu o łącznej powierzchni 4,96 ha, obejmującego następujące obszary: Obszar Nr 1 – działka 
o nr ewid. 1246/5; Obszar Nr 2 o nr ewid. 1246/3 i 1246/4 oraz Obszar  Nr 3 o nr ewid. 2681/5 i 2681/8, w granicach 
jak na zamieszczonych poniżej rysunkach. 

Zainteresowani mogą składać wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym na adres boi@umminskmaz.pl, kierując je do Burmistrza  Miasta  Mińsk  Mazowiecki na  adres:  
Mińsk  Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. Wniosek powinien zawierać imię, 
nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.

Mińsk Mazowiecki, dnia 28 stycznia 2020 r.

fot. q
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ROK 1920 NA ZIEMI MIŃSKIEJ
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim Joanna Papińska zwraca  
się z prośbą o udzielenie informacji o uczniach Czteroklasowej Szkoły Realnej Męskiej z lat 1916 – 1929. Szczególnie prosimy 
o informacje o młodzieży z rocznika 1920. 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim realizuje projekt edukacyjny 
,,Rok 1920 na Ziemi Mińskiej”.  

Na terenie naszej szkoły znajduje się pomnik poświęcony poległym w wojnie polsko – bolszewickiej. Na pomniku umieszczony 
jest napis ,,Uczniom poległym za wolność Naszej Ojczyzny w sierpniu 1920 roku”. Nie znamy imion i nazwisk oraz wieku młodzie-
ży, która na ołtarzu Ojczyzny złożyła swoje młode życie. Wiemy tylko, iż była to młodzież najstarszych roczników gimnazjalnych, 
którą do boju poprowadził Dyrektor Szkoły Ignacy Rowicki.

Poszukujemy materiałów o losach Ignacego Rowickiego i gimnazjalistów, uczniów naszej szkoły, którzy w sierpniu 1920 r. 
odpowiedzieli na apel generała Józefa Hallera i zgłosili się do ochotniczej armii. 

Prosimy o przekazywanie informacji do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 
Mazowieckim.  

tel. 25 758 51 02 
mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
Opiekunki projektu: Beata Duszczyk i Zofia Wróblewska

I N F O R M A C J A 
 

Dbając o ekologię i właściwy stan środowiska w 2020 r.  planujemy złożyć wniosek do Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie  
i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby  
fizyczne), nieprowadzące działalności gospodarczej.  

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbe-
stu powinni złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania. Wniosek do pobrania zamieszczony na stronie  
internetowej http://www.bip.minsk-maz.pl w zakładce: Wykaz usług świadczonych przez Urząd Miasta Mińsk 
Mazowiecki/ Wydział Gospodarki Komunalnej/ 

Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na zdjęciu, zabraniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawie-
rających azbest. Wniosek należy złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,  
ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój 217, w godzinach pracy Urzędu.

fot. z arch. UM MM
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Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Mińsku Mazowieckim

zaprasza do korzystania z poradnictwa i konsultacji w Mińskim Centrum Profilaktyki
 z siedzibą przy ul. Juliana Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim (półpiętro budynku Zarządu Gospodarki Komunalnej) 

           tel. /25/ 758 02 51,52 e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl
Centrum czynne poniedziałek i czwartek 8.00-20.00, 

wtorek-środa 8.00–19.00, piątek 8.00-15.00

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na dyżury następujących specjalistów:
•  PSYCHOLOG – MAGDALENA SĘDEK poniedziałek 15.00-19.00 /pok.nr 3/ i wtorek 16.00-18.00 /pok.nr 2/
- pomoc psychologiczna i zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży 
- konsultacje wychowawcze – porady i wskazówki dla rodziców w sytuacji pojawienia się problemów związanych 
z rozwojem, edukacją, cyberprzemocą i wychowaniem dzieci
- wsparcie dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców w zakresie rozwiązywania problemów przemocy rówieśniczej 
•  PRAWNIK – PAWEŁ BARTCZAK poniedziałek i czwartek 18.00-20.00 /pok. nr 4/ 
- edukacja prawno – obywatelska w zakresie praw przysługującym osobom zagrożonym i dotkniętym patologiami społecz-
nymi
- udzielanie porad prawnych wyjaśniających procedury sądowe oraz sposób sporządzania pism procesowych 
w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych, zdrowotnych, rentowych i innych socjalno – bytowych
•  SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA  
poniedziałek 09.00-14.00 /pok. nr 4/ i czwartek 09.00-14.00 /pok. nr 2/
- poradnictwo rodzinne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmującego pomoc i wsparcie dla dorosłych, 
młodzieży oraz ich rodziców w celu rozwiązania trudności rodzinnych, małżeńskich i wychowawczych
•  PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA – PAWEŁ AMBROZIAK poniedziałek i wtorek 9.30-16.30 /pok. nr 2/
- wsparcie o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i edukacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin 
- pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików 
•  PSYCHOTERAPEUTA – AGATA DREWNIAK wtorek i środa 11.00-19.00 /pok. nr 4/
- udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej 
tj. depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia zachowania, zaburzenia jedzenia, kryzysy emocjonalne  
i życiowe, doświadczenia po stracie, traumy
• PSYCHOLOG, SOCJOTERAPEUTA – KRYSTYNA SAK wtorek 15.00-18.00 /pok. nr 3/ 
- udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzależnionym i zagrożonym uzależnieniami 
od alkoholu, a także ofiarom przemocy domowej
• PSYCHOLOG DS. MOTYWOWANIA DO LECZENIA UZALEŻNIEŃ – MONIKA PAMROWSKA  
środa i czwartek 16.00-19.00 /pok. nr 3/ 
- motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
- konsultacje w zakresie obszarów problemowych tj. bliskie związki i relacje interpersonalne (w tym rodzinne 
i wychowawcze), problemy z samooceną, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, praca z nawykami i motywacją
• SPECJALISTA DS. MEDIACJI RODZINNYCH – EWA MOSTOWSKA piątek 11.00-15.00 /pok. nr 4/
- poradnictwo pedagogiczne i mediacje rodzinne w zakresie rozwiązywania trudności rodzinnych i wychowawczych 
• SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – ADAM KANIA poniedziałek 14.00-18.00 
/pok. nr 4/ i środa 13.00-17.00 /pok. nr 2/
- edukacja z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz edukacja i informacje o dopalaczach
- sposoby rozpoznawania czy dziecko bierze substancje zmieniające świadomość inne niż alkohol
• PSYCHOLOG – ANGELIKA WALASEK-STEFANOWICZ czwartek 12.00-18.00 /pok. nr 4/ 
- pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży m.in. w zakresie trudności związanych z uczeniem się, motywacją do nauki, 
koncentracją uwagi, rozpoznawania przyczyn trudności doświadczanych przez dziecko
- poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, 
a także członków ich rodzin
• PSYCHOTERAPEUTA – PRZEMYSŁAW KRYSKA czwartek 10.00-15.00 /pok. nr 3/
- udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej 
tj. depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, problemy w relacjach, za-
burzenia jedzenia, zaburzenia nastroju, kryzysy emocjonalne i życiowe, doświadczenia po stracie, traumy
• SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI – ZBIGNIEW PUCELAK piątek 8.30-13.30 /pok. nr 3/
- motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
- udzielanie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy

Ponadto kontynuowane będą w 2020 roku zajęcia w następujących grupach terapeutycznych:

Grupa edukacyjno – terapeutyczna poświęcona zapobieganiu nawrotom choroby alkoholowej - dla osób uzależnionych  
od alkoholu i środków psychoaktywnych
Terminy spotkań: 01-02.II.2020r., 07-08.III.2020r., 04-05.IV.2020r., 02-03.V.2020r., 06-07.VI.2020r., 04-05.VII.2020r.,  
01-02.VIII.2020r., 05-06.IX.2020r., 03-04.X.2020r., 07-08.XI.2020r., 05-06XII.2020r.
SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
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Program edukacyjno – terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików 
Terminy spotkań: 01.II.2020r., 07.III.2020r., 04.IV.2020r., 02.V.2020r., 06.VI.2020r., 04.VII.20210r., 01.VIII.2020r., 05.IX.2020r., 
03.X.2020r., 07.XI.2020r., 05.XII.2020r.
SOBOTA 9.00-17.00

Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób współuzależnionych
Terminy spotkań: 02.II.2020r., 08.III.2020r., 05.IV.2020r., 03.V.2020r., 07.VI.2020r.,05.VII.2020r., 02.VIII.2020r., 06.IX.2020r., 
04.X.2020r., 08.XI. 2020r., 06.XII.2020r. 
NIEDZIELA 9.00-16.00

Grupa dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań 
„Mój problem” – dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy
Terminy spotkań: 15-16.II.2020r., 21-22.III.2020r., 18-19.IV.2020r., 16-17.V.2020r., 20-21.VI.2020r., 
18-19.VII.2020r., 15-16.VIII.2020r., 19-20.IX.2020r., 17-18.X.2020r., 21-22.XI.2020r, 19-20.XII.2020r.

Cykl warsztatów umożliwiających zdobywanie praktycznych umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu 
i narkotyków – dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych
Terminy spotkań: 15-16.II.2020r., 21-22.III.2020r., 18-19.IV.2020r., 16-17.V.2020r., 20-21.VI.2020r., 
18-19.VII.2020r., 15-16.VIII.2020r., 19-20.IX.2020r., 17-18.X.2020r., 21-22.XI.2020r., 19-20.XII.2020r.
SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi 
( papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze) 
Terminy spotkań: 29.II-01.III.2020r., 30-31.V.2020r., 29-30.VIII.2020r., 28-29.XI.2020r.
SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
 

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

Informacja
o dyżurach przedszkoli miejskich 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
w okresie wakacji 2020

1 – 17 lipca
– Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Kościuszki 22 
– Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Warszawska 250/81 
– Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Małopolska 11 
– Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sosnkowskiego 1 

20 – 31 lipca 
– Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Tuwima 2 
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Dąbrówki 10 

3 – 14 sierpnia 
– Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Konstytucji 3 Maja 11
– Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Budowlana 2 
– Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Siennicka 17 

17 – 28 sierpnia 
– Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 10 
– Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kopernika 9 

Zainteresowani rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli miejskich oraz oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych wszelkie formalności dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpo-
średnio w dyżurującej placówce w dniach 25 – 29 maja 2020 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski
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