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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

986 Bezpłatny numer alarmowy do Straży Miejskiej
Z dniem 2 lutego br. został uruchomiony na terenie miasta alarmowy numer telefonu do Straży Miejskiej Miasta  
Mińsk Mazowiecki  986.

Numer jest bezpłatny, obowiązuje w granicach administracyjnych miasta i będzie dostępny we wszystkich sieciach telefonii komór-
kowych i telefonach stacjonarnych.

Dyżurnemu Straży Miejskiej można będzie zgłaszać wszystko, co narusza porządek publiczny w mieście i zagraża bezpieczeństwu 
mieszkańców, poczynając od aktów wandalizmu poprzez połamane drzewa czy przewrócone znaki. Każda rozmowa będzie nagry-
wana, a zgłoszenie telefoniczne mieszkańca monitorowane co do sposobu i jakości zakończenia interwencji służb będącej skutkiem 
telefonicznego zgłoszenia mieszkańca. Osoba zgłaszająca będzie zwrotnie informowana o sposobie zakończenia zgłoszonej przez 
siebie sprawy. Uruchomienie bezpłatnego numeru dla mieszkańców to jedno z działań, które zapowiadał komendant mińskiej Straży 
Miejskiej tuż po objęciu stanowiska we wrześniu ubiegłego roku.

Szanowni Państwo.

  Wraz z Nowym Rokiem jedna z mińskich ro-
dzin przywitała pierwszego mińszczanina urodzonego 
w 2015 roku. Podobnie jak w zeszłym roku będę miał 
ogromną przyjemność móc pogratulować rodzicom 
oraz wręczyć maleństwu okolicznościowy dyplom oraz 
ufundowany przez sponsorów prezent. Mam nadzie-
ję, że relację z tej niecodziennej wizyty przeczytacie 
Państwo w jednym z najbliższych wydań gazety samo-
rządowej MiM.
  Nowy Rok to również nowy budżet, a znala-
zły się w nim m.in. inwestycje drogowe – budowa ulic 

Wesoła i Narutowicza, które ruszą po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. 
Trwają już natomiast prace na ul. Kolberga i ul. Grzeszaka, których planowe 
zakończenie przewidujemy bez opóźnień na maj tego roku. W styczniu wszczęto 
postępowanie przetargowe na dokończenie przebudowy Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej wraz z budową sali koncertowej. W trakcie opracowania jest dokumen-
tacja projektowa budowy placu zabaw przy Aquaparku (ul. Wyszyńskiego) oraz 
doposażenia części siłowni plenerowych o kolejne urządzenia. W lutym zostanie 
wszczęte postępowanie przetargowe na budowę boiska sportowego przy ul. Bu-
dowlanej, która potrwa do początku przyszłego roku.
 Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Mireckiego idzie zgodnie 
z harmonogramem, a jej planowe zakończenie przypada na listopad b.r. PWiK 
w Mińsku Mazowieckim jest na etapie uzgadniania koncepcji modernizacji go-
spodarki osadowej na oczyszczalni ścieków. Na bieżący rok planowana jest też 
budowa nowej kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Warszawska 250”. Mimo takiej 
mnogości wodociągowych inwestycji taryfy za zaopatrzenie w wodę oraz odpro-
wadzanie ścieków pozostaną w 2015 roku na dotychczasowym poziomie.
 Śniegu nam zima w tym roku poskąpiła, ale ten, który spadł, nieba-
wem odsłoni nieprzyjemne niespodzianki na miejskich trawnikach i chodnikach.  
Pamiętajmy więc o obowiązku sprzątania po swoich czworonogach. W Mińsku 
Mazowieckim zamontowane są dystrybutory papierowych torebek na psie nieczy-
stości, a ich lokalizacja podana na stronie internetowej miasta. Po uprzątnięciu 
torebkę z zawartością można wyrzucić do dowolnego ulicznego kosza na śmieci.
 Tradycyjnie zachęcam do śledzenia strony www.minsk-maz.pl, gdzie 
znajdą Państwo bieżące informacje z życia miasta. 

WWW.MINSK-MAZ.PL



4 MIM styczeń 2015www.minsk-maz.pl

TEMAT NUMERU

16 stycznia w murach Zespołu Szkół 
Miejskich nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
gościliśmy Wojewodę Mazowieckiego 
Jacka Kozłowskiego, który w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie postanowienia z dnia 12 maja 
2014 roku o nadaniu odznaczeń uhono-
rował osoby związane z działalnością 
kulturalną i historyczną naszego miasta.
 W uznaniu za zasługi w działal-
ności na rzecz rozwoju kultury Złoty Krzyż 
Zasługi otrzymała Elżbieta Sieradzińska, 
za upowszechnianie kultury regionalnej 
Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony 
został Leszek Celej, zaś Brązowym Krzy-
żem Zasługi Piotr Siła.  Za zasługi w upo-
wszechnianiu historii Polski oraz działal-
ność wydawniczą Srebrny Krzyż Zasługi 
otrzymał Wiktor Krzysztof Cygan.  

ELŻBIETA SIERADZIŃSKA – Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.
Od początku inicjuje pracę kulturalno-oświa-
tową biblioteki. Sprawnie realizuje zasadę 
aktywnego uczestnictwa swej placówki w ży-
ciu mińskiej społeczności. Współpracuje z or-
ganizacjami pozarządowymi ze szczególnym 
akcentem na środowiska osób niepełnospraw-
nych i starszych. Była koordynatorem pilo-
tażowego programu Mazowieckiego Systemu 
Informacji Bibliotecznej w Mińsku Mazowiec-
kim, projektu unijnego Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy- Biblioteki Głównej Woje-
wództwa Mazowieckiego i członkiem komisji 
ds. software’u  z ramienia bibliotekarzy w/w 
programu. Jest wokalistką, kompozytorką, 
autorką tekstów  w języku polskim, francu-
skim i kreolskim. Autorka wielu artykułów  
i przekładów kilku  książek.

Krzyże Zasługi od Prezydenta RP

LESZEK CELEJ -  Dyrektor Muzeum Ziemi Miń-
skiej w Mińsku Mazowieckim. Działacz opozy-
cyjny, były Radny Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
kilku kadencji, od  2007 do 2014r. Radny Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego. Od wielu lat 
działał  i pracował na rzecz zrównoważonego 
rozwoju Województwa Mazowieckiego, wspie-
rał modernizację szpitali i dróg, renowację za-
bytków sakralnych i świeckich, rozwój kultury 
i turystyki. Organizator życia kulturalnego w 
Mińsku Mazowieckim, happeningów historycz-
nych, konferencji popularno-naukowych.  Ini-
cjator powstania wielu publikacji dotyczących 
historii miasta i okolic.

WIKTOR CYGAN - Właściciel wydawnictwa 
ZBROJA, autor kilkudziesięciu książek doty-
czących dziejów polskiego oręża, współautor 
publikacji związanych z dziejami naszego mia-
sta takich jak: „Rok 1920 na ziemi mińskiej”, 
„Księga miejsc pamięci narodowej powia-
tu mińskiego”, „Mińskie Zeszyty Muzealne”. 
Współpracownik Muzeum Ziemi Mińskiej, Ordy-
nariatu Polowego, Rady Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa oraz innych instytucji central-
nych państwa.

PIOTR SIŁA –  Dyrektor Miejskiego Domu Kul-
tury w Mińsku Mazowieckim.  Animator i me-
nedżer kultury, humanista, dziennikarz, czło-
nek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.  
W latach 2004 - 2010 Dyrektor Domu Kultu-
ry w Okuniewie i pierwszego w Polsce Teatru 
im. K.I. Gałczyńskiego, propagator i wydawca 
poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.  
W latach 2007-2013 Dyrektor Administracyjny 
w Towarzystwie Teatralnym Pod Górkę, reżyser 
i scenarzysta, Prezes Fundacji Zielona Gęś im. 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jeden  
z największych w Polsce kolekcjonerów pa-
miątek po Gałczyńskim. Wykładowca na Uni-
wersytetach Trzeciego Wieku. Od 2007 członek 
kapituły Nagrody Literackiej Srebrny Kałamarz. 
Uhonorowany Odznaką Honorową Zasłużony dla 
Kultury Polskiej. (red.)

Mszą Świętą rozpoczęto 16 stycznia ob-
chody 152. Rocznicy Wybuchu Powsta-
nia Styczniowego w Mińsku Mazowiec-
kim. Poczty sztandarowe miejskich  
i powiatowych placówek oświato-
wych, Miasta Mińsk Mazowiecki, kom-

batantów, służb mundurowych prze-
szły ulicami miasta do Zespołu Szkół 
Miejskich nr 2, gdzie pod pomnikiem 
Powstańców Styczniowych delegacje 
zaproszonych gości złożyły wiązanki 
kwiatów.

Obchody 152. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego
 Przygotowaną przez uczniów  
i nauczycieli szkoły akademią słowno-mu-
zyczną oddano hołd bohaterom powstania 
i  wskazano jego wpływ na dalsze losy na-
szego kraju.
 W trakcie uroczystości Prezes 
Związku Inwalidów Wojennych w Mińsku 
Mazowieckim Józef Jedynak wręczył dy-
rektorowi Mirosławowi Samociukowi dy-
plom uznania i medal z wizerunkiem Matki 
Boskiej Hallerowskiej nadany przez Zwią-
zek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych.
 W uroczystościach wzięli udział 
znamienici goście: Wojewoda Mazowiecki   
Jacek Kozłowski, Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski, radni,  
dyrektorzy szkół i placówek kultural-
nych w mieście, kombatanci, nauczyciele  
i młodzież. (red.)

fot. z arch. ZSM nr2
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6 stycznia po raz pierwszy w Mińsku 
Mazowieckim odbył się Orszak Trzech 
Króli. Orszak wyruszył ok. godziny 
14.00 ze Starego Rynku i przeszedł uli-
cami miasta do szopki znajdującej się 
w  Szkołach Salezjańskich, aby oddać 
pokłon nowonarodzonemu Chrystusowi.
 
 Przemarsz poprzedziła msza 
południowa w kościele Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny, po której miesz-
kańcy otrzymali kolorowe korony oraz 
śpiewniki. Dzieci z naszej szkoły wraz  
z opiekunami dostali od swoich nauczy-
cieli peleryny w kolorze czerwonym, na-
krycia głowy, tarcze oraz miecze. Część  
najmłodszych zaprezentowała się w or-

Trzej Królowie po raz pierwszy w Mińsku !

szaku w swoich koronach, wykonanych 
wcześniej na zajęciach świetlicowych.  
W strojach rycerskich wyruszyli za Gwiaz-
dą Betlejemską. Na czele barwnego or-
szaku szli Kozacy, następnie członkowie 
Grupy Rekonstrukcyjnej Towarzystwa 
Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubelskich,  
a po nich św. Mikołaj oraz anioły. Wśród  
mińszczan  na koniach jechali trzej królo-
wie (ze swoją asystą) symbolizujący trzy 
kontynenty – Europę (kolor czerwony) król 
Kacper (Massimiliano Tosto.), Azję (kolor 
zielony) król Melchior (Marcin Szczepań-
ski) i Afrykę (kolor niebieski) król Baltazar  
(Robert  Ślusarczyk). Jedną z atrakcji 
orszaku były żywe zwierzęta. Piękne ku-
cyki wiozły dzieci na swoich grzbietach, 

uparty osiołek dźwigał św. Mikołaja,  
a w szopce obok św. Rodziny czekały  
króliki. 
 Podczas przemarszu uczest-
nicy wspólnie świętowali i kolędowali.  
Po drodze przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej wystąpiła młodzież z Gimnazjum 
nr 2, a na kolejnym odcinku trasy zosta-
ła stoczona walka dobra ze złem przez 
anioły i diabły. Około godziny 15.00  or-
szak dotarł do Szkół Salezjańskich. Trzej 
Mędrcy ze Wschodu złożyli pokłon oraz 
przekazali dary Dzieciątku. Rolę Świętej 
Rodziny odegrali państwo Jolanta i Robert 
Piszczek z dziećmi. Jezuskiem była naj-
młodsza Cecylka, a pastuszkiem Emilian, 
uczeń klasy IV salezjańskiej podstawówki  
Uczestnicy przemarszu wraz ze szkolnym 
zespołem „Kreska” śpiewali wspólnie ko-
lędy i pastorałki. Zmarznięte osoby chęt-
nie rozgrzewały się przy ognisku, mogły 
napić się ciepłej herbaty oraz zjeść gro-
chówkę. Natomiast w saniach przy szopce 
na dzieci czekał św. Mikołaj z workiem 
pełnym łakoci.

 Jesteśmy szczęśliwi i jedno-
cześnie dziękujemy wszystkim osobom,  
za przybycie oraz aktywne uczestnictwo 
w orszaku. Zapraszamy za rok i mamy na-
dzieję, że będziemy mogli spędzić ten ra-
dosny czas, jakim jest Święto Objawienia 
Pańskiego, w jeszcze większym gronie.

Marta Niedźwiecka,
wychowawca w świetlicy 

Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej  
im. św. D. Savio w Mińsku Mazowieckim
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4 grudnia muzycy z Miejskiej Orkie-
stry Kameralnej dyrygowani przez dy-
rektora Miejskiej Szkoły Artystycznej 
Wenantego Macieja  Domagałę oraz 
Romana Wachowicza zabrali uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki  
w muzyczną podróż po świecie. 
 
 Zebrani w sali gimnastycznej mie-
li możliwość wysłuchania koncertu eduka-
cyjnego i „odwiedzenia”: Stanów Zjedno-
czonych, Anglii, Francji, Austrii, Niemiec, 
Włoch, Węgier, Czech, Rosji. Uczniowie  
z uwagą wysłuchali zapowiedzi dyrygentów 
– naszych muzycznych przewodników oraz 
dwunastu kompozycji charakterystycz-
nych dla „odwiedzanych” krajów – stan-
dardów jazzowych, muzyki rozrywkowej, 
filmowej, tańców narodowych. Uczniowie 
„zwiedzili” także Polskę. Wysłuchali  tań-
ców typowych dla różnych regionów naszej 
ojczyzny: poloneza, kujawiaka, mazur-
ka, oberka, krakowiaka, które próbowali  
zidentyfikować.
 Dziękujemy muzykom za możli-
wość odbycia wspaniałej podróży po świecie 
i zapraszamy ponownie do naszej szkoły!

Muzyczna podróż po świecie z Orkiestrą Kameralną

W ramach realizowanego projektu pt. 
„Podejmowanie działań profilaktycz-
nych w zakresie zmniejszania zjawiska 
przemocy ze względu na płeć” współ-
finansowanego z funduszy Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego - Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku 
Mazowieckim prowadzi Grupę Psycho-
edukacyjną dla dzieci w wieku 7-12 lat.
 
 Dzieci bardzo chętnie uczest-
niczą w zajęciach, które są dla nich 
nie tylko swoistą edukacją, ale przede 
wszystkim świetną zabawą, w czasie któ-
rej zdobywają praktyczne umiejętności 
radzenia sobie z emocjami, sytuacjami 
konfliktowymi i stresem. Psycholog Mi-
lena Pyrzanowska  za pomocą aktywnych 
technik przedstawia dzieciom w jaki spo-
sób budować pozytywną samoocenę oraz 
dostrzegać swoje dobre i mocne strony. 
Samoocena, poczucie własnej wartości  
i pozytywny obraz samego siebie są jed-
nymi z podstawowych wyznaczników pra-
widłowego funkcjonowania dzieci w doro-
słym życiu i ich społecznych rolach.
Prawdziwym wyzwaniem są dla dzieci 
mini wykłady i dyskusje, w trakcie któ-
rych padają bardzo trafne spostrzeżenia. 
Nabywają w ten sposób umiejętności ko-
munikacyjne. Największym powodzeniem 
cieszą się ćwiczenia oraz zabawy rucho-
we i plastyczne kształcące zdolności intra 
- i interpersonalne.
 Z uwagi na to, że zajęcia są 
ciekawe, ale jednocześnie wymagające, 

dzieci wychodzą ze spotkań nieco zmę-
czone, ale szczęśliwe. Osoby realizujące 
projekt nie kryją zadowolenia ze słusz-
ności prowadzonych działań. Pomagają 
one najmłodszym kształcić umiejętności 
wewnętrznego poczucia kontroli nad sobą  
i swoimi zachowaniami, i redukować na-
pięcie spowodowane przykrymi przeży-
ciami.

 Bardzo ważnym jest tak móc ukie-
runkować młodego człowieka, aby w przy-
szłości znalazł swoje miejsce w rodzinie  
i społeczeństwie oraz potrafił unikać sytu-
acji i zachowań ryzykownych.
Zajęcia trwają od 19 do 28 stycznia br.  
w godzinach 13.00-16.00.

MOPS, fot. z arch. MOPS

Działania profilaktyczne MOPS

Renata Miszczak, fot. z arch. szkoły
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“Świątecznie, refleksyjnie... tak było 
30 grudnia w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej, gdzie można było odczuć 
magię świąt jeszcze kilka dni po Wi-
gilii, za sprawą pracowników Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim, którzy w ra-
mach realizowanych projektów „Wypra-

wa po uśmiech” i „Kolędujmy Razem” 
zorganizowali spotkanie świąteczne 
dla osób zamieszkałych na terenie mia-
sta, które z różnych przyczyn spędzają 
święta samotnie. 
 W  ten sposób organizatorzy 
udowodnili gościom, że samotność nie 
musi oznaczać końca, a właśnie początek 

Współpraca Miasta Mińsk Mazowiecki  
z lokalnymi Przedsiębiorcami ma nieba-
gatelne znaczenie dla rozwoju regionu. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
wielu mieszkańców, planujemy zorgani-
zować cykl spotkań, których tematyka 
będzie bezpośrednio powiązana z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej.  
 Wydarzeniem otwierającym była 
konferencja pn. „Przedsiębiorca w do-
bie kryzysu – czyli jak zabezpieczyć swój 
biznes”, która została zorganizowana we 
współpracy z firmą Korporacja Finansowo-
Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Celem konferencji było zapoznanie przed-
siębiorców z dostępnymi instrumentami, 
które umożliwiają zabezpieczenie firmy  
i siebie w sytuacji kryzysu, jak również  
w nieprzewidzianych sytuacjach losowych. 
Bezpłatne uczestnictwo było możliwe dzię-
ki współfinansowaniu wydarzenia ze środ-
ków budżetu Państwa oraz PARP-u.   
 Zapraszamy do regularnego 
„odwiedzania” strony www.minskmaz.pl, 
gdzie będziemy publikować informacje  
o kolejnych spotkaniach.  

Joanna Dutkiewicz, fot. z arch. UM MM

Przedsiębiorca 
w dobie kryzysu

czegoś nowego. Dla wszystkich zgroma-
dzonych dzieci ze szkół miejskich przed-
stawiły Jasełka przeplatane przepięknymi 
kolędami. Mali artyści najpierw przenieśli 
nas do pałacu strasznego Heroda, później 
na pastwisko, gdzie niebiańscy Posłańcy 
obwieścili pastuszkom narodziny Syna Bo-
żego,  następnie do betlejemskiej groty, 
gdzie wraz z Trzema Królami mogliśmy 
pokłonić się Świętej Rodzinie. Podczas 
spotkania goście usłyszeli wiele ciepłych 
słów i życzeń skierowanych pod ich ad-
resem, zakosztowali słodkości oraz otrzy-
mali od dzieci skromne upominki w po-
staci kartek świątecznych z życzeniami. 
Całość uświetnił występ Kapeli Mazowsza-
ki. Zabawie i wspólnemu kolędowaniu nie 
było końca...

W Jasełkach udział wzięli: 
Fabian – w roli Józefa
Oliwia – Maryja
Konrad – Król Kacper 
Dominik – Król Melchior
Weronika – Gospodyni 
Krystian – Pasterz I
Mateusz – Pasterz II
Kamil – Pasterz  III
Sandra – Dziecko I
Gabriela – Dziecko II
Piotr – Król  Baltazar
Julia – Anioł  I
Wiktoria – Anioł  II
Julia - Pasterz  IV”

 MOPS, fot. z arch. MOPS

Świątecznie i refleksyjnie w bibliotece ...
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Wydawnicza perełka historyczna TPMM

Ponad trzydzieści materiałów złożyło 
się na najnowszy tom „Rocznika Miń-
skomazowieckiego”. Sztandarowa pu-
blikacja Towarzystwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego po raz dwudziesty drugi 
w dziejach przynosi mnóstwo informa-
cji dotyczących przeszłości Mińska Ma-
zowieckiego i powiatu mińskiego. 
 
 Wśród autorów poszczególnych 
materiałów ponownie nie zabrakło zna-
nych i cenionych lokalnych historyków, 
którzy postanowili podzielić się owocami 
swoich badań z szerokim gronem czytel-
ników. Podobnie jak ostatnie tomy wy-
dawnictwa tak i ten został podzielony 
na kilka działów. Otwierają go złożone  
z dziewięciu materiałów „Studia i Arty-
kuły” poświęcone między innymi naj-
starszym dziejom Mińska Mazowieckiego, 

Kuflewa i Kozłowa, działalności Powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go w Mińsku Mazowieckim w latach 1944 
– 1956 oraz trzydziestoleciu mińskiej pa-
rafii pod wezwaniem świętego Antoniego 
z Padwy. Niemniej ważne materiały, któ-
re znalazły swoje miejsce w tym dziale 
przybliżają historię folwarku w Ładzyniu 
i kościoła w Starogrodzie, okoliczności 
ufundowania sztandaru TPMM, a także 
przynoszą informacje o mińskomazowiec-
kim oddziale Ogólnopolskiego Związku 
Robotniczego „Bund”. 
 Warto podkreślić, że bardzo bo-
gato w dwudziestym drugim tomie „Rocz-
nika…” prezentuje się dział wspomnie-
niowy. Można w nim przeczytać refleksje 
spisane przez Stanisława Całkę, Ryszarda 
Rawskiego, Mirosława Lissowskiego, Józe-
fa Orlińskiego, Czesława Cudnego i Alicję 

Lutostańską. Znakomita większość z nich 
dotyczy okresu okupacji niemieckiej ziem 
polskich w latach 1939 – 1945. Duże za-
interesowanie czytelników wydawnictwa 
TPMM powinny też wzbudzić informacje 
zamieszczone w częściach „Materiały” 
i „Sylwetki”. Pierwsza z nich obfituje  
w przedruki prasowych artykułów popeł-
nionych w latach międzywojennych, zaś 
druga przybliża postacie Bronisława Wiąc-
ka i reprezentantów rodzin Jezierskich 
oraz Hryniewickich. Całość publikacji za-
myka dział „Varia”, którego lektura może 
przynieść w efekcie sporządzenie nalewki 
malinowej i herbacianej oraz wybranie się 
na wycieczkę szlakiem zorganizowanej w 
1927 roku eskapady do Transboru. Na czy-
telniczy deser pozostawiam miłośnikom 
historii krytykę opublikowanego źródła 
w postaci raportów kontrwywiadowczych 
obwodu „Jamnik – Kamień” Armii Kra-
jowej z kwietnia 1944 roku i materiały 
przybliżające działalność TPMM. Z ramie-
nia tego stowarzyszenia osobami odpo-
wiedzialnymi za przygotowanie tomu byli 
Alicja Gontarek i Damian Sitkiewicz oraz 
wspierający ich Natalia Gromulska, Mał-
gorzata Przybysz, Krystyna Boguc, Tomasz 
Adamczak i Piotr Nowicki. Przyjemna dla 
oka szata graficzna „Rocznika…” jest za-
sługą Krzysztofa Jankowskiego. 
 Należy dodać, że ujrzenie świa-
tła dziennego przez tą publikację stało 
się możliwe dzięki dofinansowaniu jego 
wydania przez Miasto Mińsk Mazowiec-
ki. Osoby zainteresowane bezpłatnym 
otrzymaniem wydawnictwa zaprasza-
my po jego odbiór na dyżury członków 
zarządu Towarzystwa. Pełnione one są  
w budynku znajdującym się przy uli-
cy Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 we 
wtorki w godzinach 17:00 – 19:00. (pwl)      

 
fot. z arch. TPMM

W dniu 19 grudnia b.r. w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców  
Warszawy w Mińsku Mazowieckim  
w sali gimnastycznej szkoły odbyły się 
Jasełka.

 Występ został przygotowa-
ny przez KDS Studio Tańca Sebastiana  
Książka, rodziców i dzieci, uczestników 
zajęć grup tanecznych. Rodzice wspólnie  
z dziećmi pięknym przedstawieniem 
wprowadzili mieszkańców  miasta w na-
strój Świąt Bożego Narodzenia. (red.)

fot. z arch. UM MM

Jasełka w ZSZ nr 2
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11 stycznia, drugi rok z rzędu z okazji 
Finału WOŚP w Mińsku Mazowieckim 
pojawiła  się plenerowa scena, na któ-
rej z prawdziwą mocą i niecodziennym 
brzmieniem zagraliśmy „Dla podtrzy-
mania wysokich standardów leczenia 
dzieci na oddziałach pediatrycznych  
i onkologicznych oraz godnej opieki me-
dycznej seniorów”. 

 WOŚP to impreza, na której każdy 
był częścią wielkiej rodziny, rodziny ludzi  
o gorących sercach. Liczył się każdy dar, 
bo każda złotówka to ziarno, które przy-
niosło ogromny plon w postaci środków 
na zakup aparatury medycyny ratunko-
wej dla najmłodszych i dla najstarszych. 
Mińszczanie nie zawiedli! Kwota 50 
553,83 zł jaką zebraliśmy w Mińsku Mazo-
wieckim jest rekordową w stosunku do lat 
ubiegłych i bardzo cieszy fakt, że nasze 
miasto po raz kolejny dołożyło cegiełkę 
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomo-
cy. To osiągnięcie jest przede wszystkim 
zasługą 75 wolontariuszy, którzy już od 
wczesnych godzin porannych pracowali 
na terenie miasta i jak sami przyznają, 
najczęściej spotykali się z życzliwością.

 „Kropla drąży kamień nie siłą, lecz często pa-
dając”. Naszą siłą była masowość, a każda naj-
drobniejsza kwota to kropla, która wydrążyła 
kamień niemocy i kamień beznadziei.  (EO)

fot. L. Siporski, minskmaz.com

Finał WOŚP w Mińsku Mazowieckim
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Boże Narodzenie - najbardziej rodzin-
ne święta w roku. To czas wyjątko-
wy - pełen zadumy i radości, któremu 
towarzyszy podniosły nastrój. Kiedy 
serca odczuwają nadchodzące święta, 
coś zmienia się w człowieku na lep-
sze - rodzi się w nas potrzeba miłości, 
stajemy się bogatsi dobrem wewnętrz-
nym. Wigilia Bożego Narodzenia to bar-
dzo uroczysty i wzruszający wieczór  
w roku. Milkną spory i waśnie, a często 
zamknięte na co dzień ludzkie serca 
otwierają się. Obchody Bożego Naro-
dzenia wiążą się z takimi elementami 
jak ubieranie choinki, obdarowywanie 
się prezentami, składanie życzeń bo-
żonarodzeniowych czy organizowanie 
Jasełek. 
 W duchu kultywowania tych tra-
dycji młodzież ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 im. H. Sienkiewicza w Mińsku Mazo-
wieckim 19 grudnia przygotowała cieka-
wy występ. Przedstawienie składało się  
z trzech aktów: akt I – „Przebudzenie pa-
sterzy”, akt II – „U króla Heroda”, akt III – 
W stajence betlejemskiej”. Poszczególne 
części jasełek niosły w swej treści czy-
telne przesłanie. Przedstawienia organi-
zowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
nie tylko pogłębiają wiedzę uczniów w 
zakresie religijnym (przybliżają wartości 
ponadczasowe dotyczące historii Zba-
wienia), ale również poprzez aktywny 
w nich udział młodzieży (wcielanie się  
w role bohaterów sprzed 2000 lat) pozwa-
lają głębiej zrozumieć tamte wydarzenia 
oraz ich znaczenie dla każdego z nas.  
 W scenariuszu Jasełek nie mogło 
zabraknąć postaci biblijnych (Pasterze, 
Aniołowie, Herod i Herodiada, Monar-
chowie, Józef, Maryja, Jezus), postaci 
fikcyjnych (Śmierć i Diabeł), czy polskich 
akcentów – dzieci niosące Jezuskowi  
w darze swoje ulubione zabawki.  
W przedstawienie wkomponowane były 

wzruszające kolędy i na ich tle przewija-
ły się kolejne akty jasełek. Śpiących głę-
bokim snem pasterzy zbudzili Aniołowe, 
zwiastując im wielką radość, że „Na zie-
mię zejdzie Dziecię, które czeka na hołd 
ludzkich serc”. Scena ta uczy dostrzega-
nia piękna w codzienności. Wszystko ma 
swój czas i wszystko może się zdarzyć, 
bo Bóg jest mistrzem rzeczy niemożli-
wych. Za chwilę widzowie przeniosą się 
do pałacu Heroda. Trzej monarchowie 
składają wizytę królowi i pytają o Nowo-
narodzonego. Uświadamiają Herodowi, 
że narodził się ktoś wyjątkowy w dziejach 
ludzkości. Wiadomość ta dla okrutnego 
króla była niespodzianką. Wpadł w panikę 
i wydał okrutny rozkaz ścięcia wszystkich 
niemowląt w wieku do dwóch lat.
 Z tej drastycznej sceny płynie 
ważne przesłanie. Mimo tragedii, która 
miała miejsce za sprawą Heroda, a wyda-
rzenie to przeszło do historii pod nazwą 
Rzezi Niewiniątek, akt ten uczy, że w ży-

Kultywowanie polskich tradycji w SP 6
ciu powinno się pokonać własne słabości, 
by służyć innym. Niestety, Herod ucieka 
od prawdy, bo zaślepia go własny egoizm 
i pycha. W przypływie zawiści zapomina, 
że każdy człowiek zasługuje na prawdzi-
we, pełne radości i bezpieczeństwa życie. 
„Współczesnym Herodom” można życzyć 
tylko wyzwolenia od nienawiści. Ku prze-
rażeniu jednych, a radości drugich Jezus 
przychodzi na świat. W ostatnim akcie 
przedstawienia ze stajenki betlejemskiej 
emanuje entuzjazm i radość, miłość i na-
dzieja. Nowonarodzony Jezus zaprasza 
widzów do wspólnego życia w szczęściu. 
Scena ta napawa optymizmem, zachęca 
do zagłębiania się w to, co nas ubogaca. 
W przedstawieniu nie zabrakło polskich 
akcentów - w stajence pojawiły się pięk-
ne jabłka, gruszki, puch na poduszeczkę, 
skórka z jagnięcia, a także miód, ser, 
osełka masła i świeżutki chleb ofiarowane
przez pastuszków. Mała Tatianka Aniśko 
podarowała Jezuskowi miśka pluszowego 
i ulubione zabawki. Zorganizowanie ja-
sełek wymagało wiele trudu, cierpliwo-
ści i wytrwałej pracy Uroczystość zyskała 
osobliwy wymiar dzięki staraniom wielu 
osób: przede wszystkim młodzieży, któ-
ra z wielkim zaangażowaniem uczyła się 
przydzielonych ról i odgrywała je bardzo 
wiernie, ale także dzięki staraniom rodzi-
ców, którzy zadbali o eleganckie kostiu-
my dla swych pociech. Osobliwy nastrój 
uzyskany został również dzięki oprawie 
muzycznej w wykonaniu szkolnego chó-
ru. Przedstawienie odbyło się w pięknej 
świątecznej scenerii. Wyjątkową treścią 
Jasełek widzowie byli wzruszeni, zrozu-
mieli, że postawa dobra rozwija w nas 
poczucie własnej wartości. Trzeba mieć 
stale otwarte serce na przyjęcie kogoś 
specjalnego.

 Bożena Swatko
fot. z arch. szkoły
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W dniu Waszego święta chciałam Wam po-
wiedzieć, że jesteście dla mnie najdrożsi 
pod niebem.

 Jak myślicie, komu może być dedy-
kowany ten anonimowy wierszyk? Odpowiedź 
może być tylko jedna – oczywiście kochanej bab-
ci i kochanemu dziadkowi. W wielu krajach ob-
chodzi się ich święto, ale w różnych terminach.  
W Polsce 50 lat temu Dzień Babci spopulary-
zowali poznaniacy. Święto Dziadka ma nieco 
krótszą historię – zaczęliśmy obchodzić je do-
piero w 1981 roku, a więc 33 lata temu.
 Kim są dla nas dziadkowie? Dłu-
go by mówić… Mieć dziadków to prawdziwe 

szczęście. Kochają oni swoje wnuczęta ponad 
świat. To osoby wyjątkowe, ciepłe, cierpliwe, 
na które można zawsze liczyć. Wspierają swo-
ich potomków, pomagają im i wierzą w nich 
tak mocno, jak nikt inny na świecie. Wnuki 
dla dziadków to prawdziwe oczko w głowie. 
Z kolei seniorzy są dla nich autorytetami. To 
dzięki nim młode pokolenie dostrzega, że wraz 
z upływem lat życie wciąż jest piękne, bo bar-
dziej dojrzałe.
 Poprzez to święto uświadamiamy 
dzieciom, jak wiele zawdzięczamy dziad-
kom, ich wiedzy i doświadczeniu. Dzień Bab-
ci i Dzień Dziadka to nie tylko okolicznościo-
we wierszyki, kwiaty czy tort… Z okazji tego 

Są takie dni w kalendarzu… 21 i 22 stycznia
sympatycznego święta, z inicjatywy Dyrektor  
SP 6 - Anny Zalewskiej – uczniowie naszej szko-
ły zorganizowali dla tych, pod okiem których 
mogą wieść beztroskie dzieciństwo, występ ar-
tystyczny. Dziadkowie z kolei mogli zobaczyć 
wysiłek własnych wnuków włożony w przy-
gotowanie przedstawienia, docenić ich trud  
i starania.
 Na wstępie miłych gości serdecznie 
powitała Dyrektor szkoły, która również złoży-
ła solenizantom z głębi serca płynące życzenia, 
a następnie zaprosiła do obejrzenia jasełek  
i wysłuchania dedykowanych im kolęd.  
Wychowankowie poszczególnych poziomów 
klas śpiewali chóralnie wzruszające polskie 
kolędy. Dzieci klas I zadedykowały dziadkom 
pastorałkę „Bosy pastuszek”, uczniowie klas 
II pochwalili się kolędą „Przybieżeli do Betle-
jem”, a trzecioklasiści radosną piosenką Dzisiaj  
w Betlejem.
 Klasa II b zagrała babciom i dziad-
kom na dzwonkach „Lulajże, Jezuniu”. Nie za-
brakło też popisów indywidualnych - Alan Rek 
wygrał na akordeonie kolędę „Do szopy, hej 
pasterze!”, Marlena Stal na skrzypcach - „Gdy 
śliczna Panna…”, zaś Kacper Paździoch i Tatia-
na Aniśko zaskoczyli słuchaczy niekonwencjo-
nalnym wykonaniem pastorałek z repertuaru 
zespołu Golec uOrkiestra. Przedstawienie 
miało niezwykle uroczysty charakter. Sala była 
wypełniona po brzegi. Łzy wzruszenia spłynęły 
po policzkach wielu osób. Dziadkowie przyłą-
czyli się do wspólnego kolędowania, zapano-
wał radosny nastrój. Na zakończenie wnuki 
wręczyły swoim babciom i dziadkom laurki wy-
konane pod bacznym okiem swoich wychowaw-
ców. Wspomnienia tego wydarzenia z pewno-
ścią będą w przyszłości zarówno dla dziadków 
jak i dla wnuków bezcenne.

Bożena Swatko
fot. z arch. szkoły

Niezwykli goście w Zespole Szkół Miejskich nr 2
Niezwykli goście odwiedzili naszą szkołę. 
W czwartek 8 stycznia o godzinie 10:00 po-
jawiły się dzieci z mińskich przedszkoli wraz 
ze swoimi opiekunkami, a o 12:00 szóstokla-
siści ze Szkoły Podstawowej nr 6. 
 
 Tradycją już stało się wystawianie 
jasełek dla najmłodszej publiczności z miasta 
przygotowanych przez naszych gimnazjalistów 
i dzieci z podstawówki. Artyści po raz kolej-
ny wcielili się w role Maryi i Józefa, aniołów, 
nastolatek z podwórka, sportowców, bezdom-
nego. Piękne kolędy wykonał chór pod wodzą 
siostry Marzeny i pana Halagiery, a nowocze-
snym dopełnieniem scenariusza był taniec 
samotników zaprezentowany przez dzieci  
z podstawówki. Przedstawienie bar-
dzo się podobało zarówno przedszkola-
kom jak i szóstoklasistom. Aktorzy, którzy  
z zaangażowaniem i radością odgrywali swoje 
role, otrzymali duże brawa, a szkoła podzię-
kowania – piękne laurki. Zaproszonych gości 
obdarowano słodkościami.

Beata Wójcicka, 
ZSM nr 2  fot. z arch. szkoły
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W kalendarzu liturgicznym 31 stycznia ob-
chodzimy wspomnienie św. Jana Bosko. Dla 
nas, członków wspólnoty Szkół Salezjańskich 
w Mińsku Mazowieckim jest to szczególnej 
wagi wydarzenie ponieważ dotyczy patrona  
Salezjańskiego Gimnazjum. Z tej okazji w 
niedzielę 18 stycznia 2014 roku mogliśmy 
spotkać się w naszej szkole na uroczystości 
poświęconej Świętemu Wychowawcy . 

 Pomimo iż był to początek  ferii i wie-
le  osób zdążyło już wyjechać, salę gimnastycz-
ną  wypełnili uczniowie, rodzice, pracownicy, 
absolwenci, przyjaciele i sympatycy  mińskich 
placówek salezjańskich. Msza święta pod prze-
wodnictwem  ks. dyrektora – Ryszarda Woźnia-
ka rozpoczęła uroczystość. Dziękowaliśmy za 
20 lat pracy salezjanów w Mińsku, pamiętając 
jednocześnie o jubileuszu 200 – setnej rocz-
nicy urodzin ks. Bosko. Poprzez uczestnictwo  
w liturgii mogliśmy okazać wdzięczność Bogu  
i ludziom za dobro, które się dokonało, i które 
możemy pomnażać. Po zakończeniu Euchary-
stii złożyliśmy  hołd relikwiom Wielkiego Przy-
jaciela Młodzieży. 
 Po krótkiej przerwie uczniowie kla-
sy II gimnazjum, odpowiedzialni za przygoto-
wanie  tegorocznej uroczystości ,wprowadzili 
wszystkich w temat przedstawienia, które sami  
przygotowali Mogliśmy obejrzeć kilka scen  
z życia ks. Bosko i Jego matki Matusi Małgo-
rzaty. Zarówno dialogi młodych aktorów, jak 
i komentarz narratorki zawierały jasne prze-
słanie:  św. Jan Bosko, włoski kapłan był od-
danym czcicielem  Matki Bożej, człowiekiem, 
który służąc Bogu, służył dzieciom – niczyim, 
zaniedbanym moralnie, bezradnym, bez per-
spektyw. Otoczył je opieką, wraz ze swą mat-
ką Małgorzatą stworzył im dom, zainicjował 
pierwsze szkoły uczące zawodu, otwierał ora-

toria, gdzie mogli przebywać, zbliżać się do 
Pana Boga, znajdować przyjaciół. Warto przy-
pomnieć, że w Polsce salezjanie swą pierwszą 
placówkę założyli w Oświęcimiu w 1898 r. Była 
to szkoła o profilu technicznym, która działa 
po dziś dzień. A nam w Mińsku szczególnie bli-
scy są jeszcze dwaj duchowi spadkobiercy św. 
Jana Bosko:
• potomek polskiego arystokratycznego rodu 
bł. książę August Czartoryski, patron liceum
• św. Dominik Savio – włoski chłopiec, wycho-
wanek genialnego pedagoga, patron naszej 
Szkoły Podstawowej i oczywiście wszyscy Sa-
lezjanie, którzy od ponad 20  lat posługują  
w Mińsku Mazowieckim.

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Ks. A. Czartoryskiego w Mińsku 
Mazowieckim zajęło 56  miejsce  w wo-
jewództwie mazowieckim i  230 pozy-
cję  w kraju w Rankingu Liceów Ogól-
nokształcących 2015, opracowanym 
przez Fundację Edukacyjną Perspekty-
wy, a opublikowanym przez miesięcznik 
“Perspektywy”. Gratulujemy wszystkim 
uczniom, pracownikom i rodzicom. Je-
steśmy z Was bardzo dumni! Za rok po-
walczymy o  złoto!

 Licea ogólnokształcące zostały 
ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są 
to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki 
matury z przedmiotów obowiązkowych, 
oraz wyniki matury z przedmiotów do-

datkowych – wyjaśniają autorzy zesta-
wienia. Do sporządzenia rankingu wyko-
rzystano dane ze źródeł egzogenicznych 
(zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. 
Źródłem danych były protokoły komi-
tetów głównych olimpiad, zestawienia 
okręgowych komisji egzaminacyjnych 
(OKE) z wynikami matur z przedmiotów 
obowiązkowych i przedmiotów dodat-
kowych, oraz dane Systemu Informacji 
Oświatowej.
 Fundacja Edukacyjna „Perspek-
tywy” wprowadziła dla najlepszych liceów  
i techników specjalne tytuły i znaki gra-
ficzne o kształcie szkolnych „tarcz”, bę-
dące potwierdzeniem wysokiej jakości 
Szkoły.
 Tytuł „Złotej Szkoły 2015” przy-
sługuje szkołom ponadgimnazjalnym, 
które:
• w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 
zajęły miejsca: 1-100

• w ogólnopolskim Rankingu Techników 
2015 zajęły miejsca: 1-100
Tytuł „Srebrnej Szkoły 2015” przysługuje 
szkołom ponadgimnazjalnym, które:
• w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 
zajęły miejsca: 101-300
• w ogólnopolskim Rankingu Techników 
2015 zajęły miejsca: 101-200
Tytuł „Brązowej Szkoły 2015” przysługuje 
szkołom ponadgimnazjalnym, które:
• w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 
zajęły miejsca: 301-500
• w ogólnopolskim Rankingu Techników 
2015 zajęły miejsca: 201-300

Szczegóły na stronie 
http://www.perspektywy.pl/portal/in-
dex.php?option=com_content&view=ca-
tegory&layout=blog&id=154&Itemid=318

Renata Bakuła, wicedyrektor Salezjańskiego 
Liceum Ogólnokształcącego
 im. Ks. A. Czartoryskiego 

TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY”
dla Liceum Salezjańskiego w Mińsku Mazowieckim

Świątecznie u salezjanów

 Uroczystość zakończyło wystąpienie 
ks. dyrektora, który podziękował  zarówno 
uczniom klasy II gimnazjum, jak i zespołowi 
„Kreska”, który pod opieką p. Moniki Pszkit, 
przygotował oprawę mszy świętej. Ks. Ryszard 
Woźniak  poprosił także  wszystkich o modli-
tewne wsparcie rozbudowy naszych szkół.  
Na koniec każdy z uczestników dostał mały 
upominek – obrazek z wizerunkiem św. Jana 
Bosko i pyszną salezjańską krówkę.

Renata Bakuła
fot. z arch. szkoły
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W Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Spe-
cjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4  
im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazo-
wieckim w bieżącym roku szkolnym jest re-
alizowany projekt „Czytamy dzieciom”. 
 Ma on na celu uświadomienie dzie-
ciom, że czytanie daje nam nieograniczone 
możliwości poznawania otaczającej nas rze-
czywistości. Aby kształtować pozytywny wi-
zerunek różnych instytucji działających w na-
szym mieście, zapraszamy ich przedstawicieli 
do udziału w projekcie. Czytają oni naszym 

CZYTAMY DZIECIOM
OŚWIATA

Grupa VI „Starszaki” z Przedszkola Miejskie-
go nr 6 miała okazję 9 grudnia wziąć udział  
w Wielkim Festiwalu Sportowym dla Dzie-
ci „Mistrzowie Dzieciom” organizowanym 
przez Polską Fundację Sportu i Kultury.
 Pierwszą atrakcją było zwiedzanie 
PEPSI ARENY. Po stadionie Legii oprowadzał nas 
dziennikarz sportowy, na co dzień pracujący 
na tym obiekcie. Dzieci mogły zasiąść na try-
bunie stadionu piłkarskiego i miały możliwość 

spróbowania swoich sił w roli kibica. Zwiedziły 
także znajdujące się tam muzeum. Największe 
wrażenie zrobiła na wszystkich murawa stadio-
nu, którą zobaczyliśmy z bliska.
 Następnym punktem wycieczki było 
spotkanie ze sportowcami różnych dyscyplin 
(od koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, po 
boks) na Hali Torwar, gdzie dzieci z przedszkoli 
i szkół miały możliwość uczestniczenia w wielu 
konkursach i zabawach.

 Nasze przedszkolaki wzięły udział w 
treningu bokserskim, rzucały do kosza, strzela-
ły bramki na mini boisku piłkarskim oraz próbo-
wały swych sił na torze przeszkód.
 Wszystkie nasze Starszaki otrzyma-
ły pamiątkowe koszulki, upominki i dyplomy. 
Był to niezwykły dzień zarówno dla dzieci, jak  
i opiekunów.

rodzic, opiekun wycieczki Dariusz Araźny
fot. z arch. PM nr 6

podopiecznym wybrane przez siebie utwory 
literackie i opowiadają o tym jak służą miesz-
kańcom naszego miasta i powiatu. Z naszego 
zaproszenia skorzystali pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy w epicki 
sposób porównali swoją działalność do pa-
rasola chroniącego tych, którzy potrzebują 
pomocy. Pracownicy Starostwa Powiatowego 
na czele ze starostą Antonim Janem Tarczyń-
skim i wicestarostą Krzysztofem Płochockim 
oraz  Emilią Piotrkowicz opowiadali dzieciom 
czym zajmują się na co dzień, jak dbają  

o szkoły średnie, do których niebawem trafią 
przedszkolaki, oraz poinstruowali maluchy co 
trzeba zrobić, aby otrzymać prawo jazdy gdy 
będą mogli je posiadać. Również pracownicy 
Ośrodka Rehabilitacyjnego „EWAMED” włączyli 
się do naszej akcji i przybliżyli dzieciom czym 
się zajmują i komu udzielają pomocy.
 Akcja będzie kontynuowana i w 
przyszłości planujemy zaprosić przedstawicieli 
Urzędu Miasta, służb mundurowych i pracowni-
ków służby zdrowia.

PM nr 4, fot. z arch. przedszkola

STARSZAKI Z PM NR6 NA WIELKIM FESTIWALU SPORTOWYM 
DLA DZIECI - MISTRZOWIE DZIECIOM
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Z IMPREZ MDK
Opowieść wigilijna
            Jedna z najpiękniejszych i naj-
bardziej wzruszających opowieści o ma-
gii Świąt Bożego Narodzenia, choć tak 
naprawdę o magii każdego dnia. Znana 
niemal wszystkim historia zgryźliwego  
i gburowatego samotnika, którego od-
wiedza duch dawnego przyjaciela, prze-
powiadając, że w ciągu trzech kolejnych 
nocy Scrooge doczeka się odwiedzin 
trzech zjaw, które wskażą mu, jak żyć, 
aby stać się dobrym człowiekiem.  Z du-
chami przeszłości, teraźniejszości oraz 
przyszłości bohater opowieści odbywa 
długą wzruszającą, momentami wyjąt-
kowo komiczną, lecz mimo wszystko nie-
bywale bolesną podróż w… głąb samego 
siebie. 
            Przedstawienie Teatru Pantomimy 
odbyło się w MDK 19, grudnia pokazując 
znaną historię w niecodzienny i zaskaku-

jący sposób. Po raz pierwszy Opowieść 
wigilijna została zaprezentowana bez 
użycia słów. Spektakl zrodzony z ruchu, 
energii i wyobraźni, odwołując się do czy-
telnych symboli i piękna sztuki istniejącej 
poza słowami, ukazał niwersalną prawdę 
o nas samych. 
            Wystąpili aktorzy Studio Teatru 
Mimo w składzie: Katarzyna Wróbel, Maja 
Pieczerak, Paweł Kulesza, Bartłomiej 
Ostapczuk.

Ostatnie takie trio
            W Miejskim Domu Kultury 20 
grudnia odbył się koncert pt. „Ostatnie 
takie trio”. Wystąpili: Jerzy Styczyński - 
gitarzysta legendarnej grupy DŻEM, Ula 
Fryzka - wokal, Andrzej e-moll Kowalczyk 
- muzyk, autor tekstów, kompozytor.

Sylwester w plenerze
            Na dziedzińcu przed MDK stanę-
ła scena, a na niej atmosferę podgrzewał 
zespół Safari, wykonując znane polskie  
i zagraniczne przeboje. O północy licznie 
przybyli mieszkańcy Mińska i ich goście 
składali sobie gorące życzenia. Strzelały 
korki szampana i fajerwerki. 

Wielka podróż Lulie
 Na deskach MDK 18 stycznia 
wystawiona została sztuka na podsta-
wie baśni Jej Książęcej Wysokości Księż-
nej Hisako Takamado. Urokliwa, mądra  
i inspirująca  współczesna japońska baśń 
opowiadała o górze lodowej Lulie, która 
wyruszyła w pełną przygód, niebezpiecz-
ną podróż z Bieguna Północnego na Bie-
gun Południowy... Pod wpływem tej baśni 
Amerykanin Jefferey Stock skomponował 

KULTURA
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

poemat symfoniczny na orkiestrę, chór 
oraz solistów, a utytułowany polski po-
larnik i podróżnik Marek Kamiński zorga-
nizował wyprawę „Razem na biegun”, na 
którą zaprosił niepełnosprawnego chłop-
ca Jasia Melę. Przedstawienie przygoto-
wane zostało przez Teatr Królewski Pałacu  
w Wilanowie z myślą  o dzieciach i dla 
dzieci oraz ich bliskich z ciekawą, ko-
lorową scenografią, rekwizytami i mu-
zyką napisaną specjalnie na tę okazję. 
Wystąpili Marcin Masztalerz i Grzegorz 
Grzywacz.

Kierunek Francja
 Po Czechach kolej przyszła na 
następne państwo, w którym znajduje 
się miasto partnerskie Mińska Mazowiec-
kiego. MDK obrał kierunek nad Sekwanę. 
Projekcją filmu „Jeszcze dalej niż pół-
noc” zainaugurowaliśmy cykl Kierunek 
Francja. Przez cały 2015 rok będziemy 
przybliżali kulturę tego państwa poprzez 
wykłady, spektakle, projekcje filmów.  
A rozpoczęliśmy od najmłodszych, zapra-
szając ich na Ferie z Asterixem. 

Bajkowa Drużyna i Kasia Klich
 24 stycznia odbył się koncert 
Kasi Klich dla najmłodszych z piosenkami 
z projektu Bajkowa Drużyna.
Wystąpili:
Kasia Klich - wokal
Maciek Starnawski - wokal, gitara aku-
styczna
Łukasz Sztaba - instrumenty klawiszowe
W programie zagrali m.in. wielki przebój 
„Cukierki, cukierki”, który na YouTube ma 
prawie 17 milionów odsłon!
 Bajkowa Drużyna to pięknie  
i oryginalnie wydana, kolorowa, pełna ra-
dości książka łącząca wspaniałą zabawę  
z mądrymi tekstami w znakomitym wyko-
naniu. Oryginalny multimedialny projekt, 
przy którym świetnie się bawią dzieci  
i rodzice w każdym wieku. Autorką 
wszystkich tekstów i rysunków jest znana 
piosenkarka Kasia Klich. Książce towarzy-
szy płyta z piosenkami w wyśmienitym 
wykonaniu autorki i wierszami w brawu-
rowej interpretacji gwiazd polskiej estra-
dy, sceny teatralnej, kabaretowej, dzien-
nikarskiej i politycznej.
 Do Bajkowej Drużyny może 
przyłączyć się każde dziecko, koloru-
jąc część ilustracji. Dzięki temu każda 
książka staje się niepowtarzalna i jedyna  
w swoim rodzaju.
 Kupując Bajkową Drużynę, po-
magasz małemu Alexowi z chorym ser-
duszkiem, gdyż część dochodu ze sprze-
daży przeznaczona jest na jego konto  
w Fundacji na rzecz Dzieci z Wadami Ser-
ca „Cor Infantis” - www.corinfantis.pl.

Urodziny Hłaski
 Osiemdziesiąte pierwsze uro-
dziny znakomitego pisarza Marka Hłaski 
były pretekstem do kolejnego spotkania 
z cyklu „LiteraTura dla wszystkich”, które 
odbyło się w MDK 22 stycznia.
 Postać i twórczość pisarza przy-
bliżył jego biograf, a zarazem cioteczny 
brat Andrzej Czyżewski, autor monogra-
fii „Piękny dwudziestoletni”, który na tę 
okazję przybył aż z Tychów. Niezwykle 
ciekawie i ciepło opowiadał o bohaterze 
wieczoru, gawędząc rozwiewał wątpli-
wości i niejasności, które przez lata na-
rastały wokół pisarza. Nie zabrakło wąt-
ków biograficznych, koleżeńskich, a także 
tematu kobiet, które były istotnym ele-
mentem legendy Hłaski, którą sam skru-
pulatnie budował. Sonja Ziemann, Eshter 
Steinbach, Agnieszka Osiecka, czy Hanka 

Golde to muzy i kochanki literata, mające 
ogromny wpływ na jego twórczość i życie. 
Spotkanie, które prowadził Piotr Siła in-
krustowane było fragmentami prozy czy-
tanymi przez znakomitego aktora Teatru 
Studio Stanisława Brudnego. Artysta, bę-
dąc niemal równolatkiem Hłaski, dosko-
nale interpretował i podawał fragmenty 
„Pięknych dwudziestoletnich”, „Pierw-
szego kroku w chmurach”, czy „Sowy 
córki piekarza” będących niewątpliwie 
perłami literatury XX stulecia. Kolejne 
spotkanie z legendą, tym razem Kaliny 
Jędrusik już 5 lutego.

Agnieszka Boruta, Piotr Siła
fot. z arch. MDK
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15 stycznia wieczorem licznie zgroma-
dzeni słuchacze mieli okazję spotkać aż 
trzech muzycznych „gigantów” – wirtu-
oza głosu, barytona Wiesława Bednar-
ka oraz towarzyszących mu – słynnego 
pianistę akompaniatora Andrzeja Płon-
czyńskiego oraz wirtuoza skrzypiec Ta-
deusza Melona.

Wiesław Bednarek to solista Teatru 
Wielkiego w Warszawie przez niemal 25 
lat, a w latach 1979 - 1985 również so-
lista Teatru Wielkiego w Łodzi. Podczas 
swej wieloletniej kariery wystąpił w oko-
ło 1000 przedstawień, śpiewając najwięk-
sze role barytonowe światowego reper-
tuaru operowego. Śpiewał tytułowe role 
w operach Verdiego: Nabucco, Makbeth, 
Rigoletto. Jest pierwszym odtwórcą roli 
Nabucca w Polsce (Opera Śląska-1983) 
oraz rekordzistą, z polskich wykonawców,  
w ilości zaśpiewanych spektakli Macbe-
tha (85). Podczas licznych wojaży zaśpie-
wał w niemal wszystkich krajach Europy,  
w tym na deskach tak znakomitych te-
atrów jak Teatr Bolszoj w Moskwie, 
Staatsoper w Wiedniu, Komische i Sta-
atsoper w Berlinie, Palais des Congres, 
Champs Elysees w Paryżu, Semperoper 
w Dreźnie, National Opera i Amfiteatr 
pod Akropolem w Atenach oraz w wielu 
innych miejscach jak Londyn, Bruksela, 
Helsinki, Haga, Amsterdam, Wilno (w su-
mie około 700 występów zagranicznych). 
Do tego należy dodać występy w takich 
miejscach jak Korea Południowa, (udział 
w spektaklu Traviaty otwierającym dru-
gi po Seulu teatr operowy w tym kraju), 
Japonia (premiera Halki w reż. Marii Foł-

tyn), Izrael, Chiny czy Brazylia. W 1990 
roku uhonorowany został nagrodą Mini-
stra Spraw Zagranicznych RP za wybitne 
zasługi dla polskiej kultury. Od 2012 roku 
roku jest profesorem nadzwyczajnym 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie 
objął klasę śpiewu solowego na wydziale 
wokalno-aktorskim. W tym samym roku 
otrzymał z rąk ministra kultury RP Srebr-
ny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Kolejny „gigant” piosenki Andrzej 
Płonczyński należy do najściślejszej 
czołówki polskich pianistów akompa-
niatorów, dziś już można powiedzieć 
–to legenda polskiego akompaniamen-
tu. Od ponad 50. lat towarzyszący przy 
fortepianie naszym najwybitniejszym 
wykonawcom. Karierę rozpoczął jako 
wirtuoz-pianista, ale wielki talent mu-
zyczny i interpretatorski sprawił, że po-
święcił się twórczości kompozytorskiej, 
a następnie zaangażował się w pracę  
z największymi śpiewakami i wokali-
stami, aktorami i piosenkarzami takimi 
jak: Bernard Ładysz, Irena Santor, Anna 
German, Jerzy Połomski, Wiesław Mich-
nikowski, Halina Kunicka, Mieczysław 
Fogg. Akompaniował niemal wszystkim 
gwiazdom polskiej estrady. Jest niejako 
współtwórcą „rosyjskiej legendy” Anny 
German, jako pianista i doradca reper-
tuarowy. Ten wspaniały muzyk, także 
kompozytor i aranżer, był przez wiele lat 
animatorem i akompaniatorem historycz-
nego już dziś – „Podwieczorku przy Mi-
krofonie”, współpracował z Filharmonią 
Narodową, Reprezentacyjnym Zespołem 

Artystycznym Wojska Polskiego, Polskim 
Radio, Telewizją Polską. Odbył wiele po-
dróży artystycznych –od jeziora Bajkał  
w Rosji poprzez całą Europę, Azję - po 
Bulwar Zachodzącego Słońca w Kalifornii. 
Nagrał wiele płyt; wśród których należy 
wymienić nagraną z Bernardem Ładyszem 
„A TO POLSKA WŁAŚNIE“ wydaną przez 
Polskie Radio, której nakład osiągnął 
rekord sprzedaży i uzyskał poczwórną 
platynę, czego później nikt w Polsce nie 
osiągnął. Jest znakomitym pedagogiem - 
uczy największe gwiazdy interpretacji, 
muzykalności i pracy nad tekstem.

Tadeusz Melon to absolwent Akade-
mii Muzycznej w Łodzi w klasie skrzypiec 
(1996) i kompozycji (2001),   od 1988 roku 
współpracuje z wieloma zespołami o róż-
norodnej stylistyce muzycznej w kraju 
oraz poza jego granicami - jako skrzy-
pek, kompozytor i aranżer. Występował 
na wielu festiwalach (m.in. Krajowym 
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu,  
Pikniku Country w Mrągowie, Polish Fest 
w Milwaukee, USA, Cygańskich Impre-
sjach w Łodzi, Shanties w Krakowie),  
w programach radiowych i telewizyjnych 
(m. in. „Domowe przedszkole”, „Jak oni 
śpiewają”, koncerty w PR I, Radio Bia-
łystok, Radio Szczecin, Radio dla Cie-
bie), w przedstawieniach teatralnych  
(m. in. „Fiddler on the Roof” w Milwau-
kee; „Dwie gitary” w Teatrze Żydowskim 
w Warszawie). Jest laureatem konkursów 
kompozytorskich w kraju i za granicą.

 „Podmoskownyje wiecziera”, 
„Na sopkach Mandżurii”, „Gari, gari”, 
„Dorogoj dlinnoju…” - z tymi utworami 
publiczność przeniosła się w nostalgicz-
ny świat rosyjskich romansów a wprost 
owacyjnie przyjęła brawurowo wykonaną 
instrumentalną wersję melodii wiodącej 
z filmu „Dr Żiwago”. „Chitarra d’amor”, 
„Chitarra Romana”, „Torna piccina Mia”, 
„Chianti Lied”, to klasyczne liryczne 
utwory w ulubionym języku śpiewaków 
operowych czyli włoskim. 
 A serca widowni Mistrzowie na-
stroju podbili znanymi wszystkim – swe-
go czasu – przebojami: „Moja matko, ja 
wiem” oraz „Oczy czarne”. Dało się sły-
szeć nucenie basem tudzież sopranem…. 
Nad wszystkimi górował baryton Wiesła-
wa Bednarka, wprost stworzony do śpie-
wania liryki. Gorące brawa i wielokrotne 
bisy pożegnały Gigantów sceny. (BD)

fot. z arch. MDK

GIGANCI PIOSENKI

KULTURA

Z IMPREZ MDK
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kolędy i pastorałki 
chóralnie
W ostatnią niedzielę minionego roku, 
gdy biała zima zawitała wreszcie 
na Mazowsze, pomagając wczuć się  
w świąteczny klimat, Chór Kameralny 
Mińskiego Towarzystwa Muzycznego 
i jego goście  zabrali mińszczan w po-
dróż wśród kolęd i pastorałek z różnych 
stron Europy. W repertuarze koncerto-
wym znalazły się zarówno tradycyjne 
polskie kolędy, takie jak „Lulajże Jezu-
niu” w opracowaniu Józefa Świdra jak 
i świąteczne szlagiery zza wschodniej 
i południowej granicy oraz węgierska 
„Kołysanka Bożonarodzeniowa” Lajosa 
Bardosa.
 Tego dnia odbyły się dwa kon-
certy Chóru - pierwszy o 13.00 w  kaplicy  
pw. Św. Michała Archanioła z towarzy-
szeniem smyczkowego Kwartetu Nauczy-
cielskiego Miejskiej Szkoły Artystycznej  
w Mińsku Mazowieckim. Ów zespół, 
w składzie: Piotr Grabowicz(pierwsze 
skrzypce), Joanna Korszun (drugie skrzyp-
ce), Urszula Chrulska (altówka) oraz Ewa 
Grabowicz (wiolonczela), zaprezentował 
kilka  utworów wybitnych  kompozyto-
rów baroku  takich jak Jerzy Fryderyk 
Haendel czy Jan Sebastian Bach. Koncert  
zakończył się wspólnym kolędowaniem  
z publicznością.
 Na kolejnym koncercie o 17.00 
w kościele pw. NNMP w Mińsku Mazowiec-
kim Chórowi Kameralnemu towarzyszyli 
soliści: Katarzyna Kalisz-Kędziorek (or-
gany), Piotr Kędziorek (baryton) i Emil 
Ławecki (tenor). Młodzi utalentowani 
artyści przedstawili kilka znakomitych 
utworów mistrzów baroku, m. in. arię  
z recytatywem Comfort ye my people... 
Ev’ry valley shall be exalted z oratorium 
„ Mesjasz” F. Haendla w wykonaniu Emila 
Ławeckiego.  Arię Grosser Herr, o starker 
König z Oratorium na Boże Narodzenie 
wykonał Piotr Kędziorek. Koncert dopeł-
niły utwory organowe: Improwizacja na 
temat kolędy „Dzisiaj w Betlejem” Toma-
sza Kalisza, Pastorale F-dur - Allemande 
– Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Ka-
tarzyny Kędziorek – Kalisz.
 Koncert ożywiony solistyczny-
mi kreacjami młodych utalentowanych  
muzyków przypadł do gustu  mińskiej  
publiczności i zakończył się owacją na 
stojąco.
 Koncerty zostały zrealizowa-
ne ze środków  budżetu miasta Mińsk  
Mazowiecki. Dyrygował Tomasz Zalewski. 
Koncert prowadził Tomasz Osica.

Barbara Frącz
fot. Piotr Gronek
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Muzeum Ziemi Mińskiej 
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Muzeum Ziemi Mińskiej

 
ul. Stefana Okrzei 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 752 25 81, 500 186 482

e-mail: muzeum-minskmaz@wp.pl, 
www.muzeum-minskmaz.home.pl,
www.ulani-minskmaz.home.pl

Wystawa jest pokonkursową prezentacją 
najlepszych na świecie fotograficznych 
przedstawień natury. Przedsięwzięcie or-
ganizują rokrocznie  - od 1965 r. -  dwie 
brytyjskie instytucje szczycące się swoimi 
dokonaniami w odkrywaniu, propagowaniu 
i ochronie rozmaitości życia na Ziemi  -  
Natural History Museum w Londynie i BBC 
Worldwide.

Konkurs Wildlife Photographer of the Year 
2014 jest największym i najbardziej pre-
stiżowym w świecie, w dziedzinie fotografii 
przyrodniczej. Przedstawiane tutaj prace 
wybrano spośród ponad 41 tys. zdjęć (nie-
mal wyłącznie cyfrowych), nadesłanych 
przez ponad 4 tys. fotografów z ponad 90 
krajów. Wystawa, poprzez prezentację wy-
bitnych fotografii, ukazuje wspaniałość, 
dramaturgię i rozmaitość życia na Ziemi 
oraz inspiruje coraz to nowe pokolenia do 
tworzenia wizjonerskich i pełnych ekspresji 
fotograficznych interpretacji Natury. 

Do zdobycia nagrody w tym konkursie aspi-
ruje większość fotografów przyrody. Zdo-
bywają je zarówno zawodowcy i amatorzy  
-  jeśli tylko doskonały obraz zawiera mik-
sturę wizji, szczęścia i znajomości przyro-
dy, co wcale nie musi wymagać uzbrojenia 
w najlepszy sprzęt i wojaży po całym świe-
cie. Wszystkie fotografie ukazują nie tylko 
ogromną różnorodność naturalnego świata 
wokół nas, ale także uświadamiają nam jak 
wiele talentu artystycznego i cierpliwości 
trzeba mieć, aby zostać światowej klasy 
fotografem dzikiej przyrody.

Obecna Jubileuszowa, bo już 50-ta, edy-
cja konkursu przyjęła nową formułę, która 
rzuca nowe wyzwania fotografom. Zapro-
ponowano nowe kategorie, które uwzględ-
niają większą ilość gatunków, jednocześnie 
zachęcając uczestników do wypróbowania 
nowych technologii dzięki, którym je za-
demonstrują. Łącznie było  13 kategorii i 

3 nagrody specjalne. Na wystawę składają 
się wyłącznie fotografie nagrodzone i wy-
różnione w tych grupach. Jest ich 100, au-
torstwa 75 fotografów,  z 29 krajów. Czy 
to oglądając bardzo osobiste, pojedyncze 
kadry, czy złożone historyjki i stopklatki, 
widać, że wszystkich autorów łączą olśnie-
wające obrazy, frapująca narracja i wspól-
ny cel: propagowanie zamiłowania do świa-
ta przyrody.

Fotograf, który wykonał zdjęcie najbar-
dziej zachwycające i zapadające w pamięć, 
otrzymał oficjalny tytuł Fotografa Dzikiej 
Przyrody 2014. Osobno oceniane były prace 
młodych fotografów do 17 roku życia. Po-
dobnie do konkursu dla dorosłych, ten z nich, 
który wykonał zdjęcie ocenione jako najbar-
dziej interesujące, otrzymał oficjalny tytuł 
Młodego Fotografa Dzikiej Przyrody 2014. 

Od kilkudziesięciu lat miesięcznik BBC Wil-
dlife Magazine ukazuje cuda i piękno Ziemi, 
jej zwierząt i dzikich miejsc, podkreślając 
jednocześnie kruchość naszej planety. Każ-
dego miesiąca czasopismo pomaga czytel-
nikom zbliżyć się do dzikiej przyrody oraz 
zrozumieć, doświadczyć  i cieszyć się Na-
turą  – zarówno tą w pobliżu domu, jak i w 
odległych miejscach –  poprzez ukazywanie 
spektakularnych fotografii i fascynujących 

reportaży. Konkurs został ogłoszony pięć-
dziesiąt lat temu przez  poprzednika BBC 
Wildlife Magazine i jesteśmy niezwykle 
dumni, że przybrał kształt zjawiska o za-
sięgu ogólnoświatowym. Przez wszystkie te 
lata nasi czytelnicy przeżywali zdumienie               
i zachwyt nad zaangażowaniem, kreatyw-
nością i techniczną perfekcją fotografii fi-
nalistów konkursu, otwierających okno na 
świat przyrody -  Matt Swaine, Redaktor 
Naczelny BBC Wildlife Magazine. www.di-
scoverwildlife.com

Natural History Museum  zostało otwar-
te w 1881 roku i od tamtej pory sprawu-
je pieczę nad 80 milionami okazów. Blisko 
300 naukowców pracuje w samym Muzeum, 
lub nad różnymi projektami w różnych czę-
ściach świata, żeby lepiej zrozumieć życie 
na Ziemi.  W ubiegłym roku ponad pięć mi-
lionów gości zawitało w nasze progi, żeby 
skorzystać z wystaw, które celebrują pięk-
no i różnorodność świata przyrody -       Sir 
Michael Dixon, Dyrektor Muzeum Historii 
Naturalnej. www.nhm.ac.uk

Więcej informacji o wystawie i konkursie 
Wildlife Photographer of the Year oraz 
formularz zgłoszeniowy otrzymać można, 
odwiedzając stronę internetową www.nhm.
ac.uk/wildphoto oraz www.FotografiaDzi-
kiejPrzyrody.pl  
Prawa autorskie do zdjęć prezentowanych 
na  niniejszej wystawie należą do foto-
grafów, którzy są ich autorami. Bardzo 
uprzejmie prosimy uszanować ich prawa i 
nie fotografować zdjęć za pomocą apara-
tów fotograficznych lub telefonów komór-
kowych.
   
WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 
2014

FOTOGRAFIA  DZIKIEJ  PRZYRODY  2014 w MZM
4 lutego do Mińska Mazowieckiego zawita międzynarodowa wystawa zdjęć pt. „Dzika Przyroda Świata 2014”. 
Wystawę będzie można oglądać do 25 lutego w Muzeum Ziemi Mińskiej przy ul. Okrzei 16. (plakat na 3 str. okładki)

Christian Vizil, Meksyk, Podwodny świat
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18 stycznia o godz. 19.00 w Kościele 
Matki Bożej w Warszawie w ramach 
koncertów kolędowych wystąpiła Miej-
ska Orkiestra Dęta wraz z solistkami. 

 Na niedzielnej uroczystości za-
prezentowały się wokalistki: Aleksandra 
Okrasa (sopran koloraturowy) - wybitna 
śpiewaczka operowa, współpracująca  
z wieloma orkiestrami, na co dzień zwią-
zana z Teatrem Wielkim w Łodzi, Olga 
Wądołowska – dyrygent chóralny, woka-
listka, flecistka, pedagog oraz wokalistka 
Zofia Noiszewska.
 Podczas godzinnego koncertu 
orkiestra wraz ze swoimi solistkami za-
prezentowała różne kolędy i pastorałki, 
które pozwoliły słuchaczom powrócić my-
ślami w czas Świąt Bożego Narodzenia. 
Jako pierwszą usłyszeliśmy pieśń „Chwała 
bądź Bogu”. Dyrygował ks. Rafał Staniec 
i dr Marcin Ślązak. Następnie usłyszeli-
śmy popularne w polskich domach kolę-
dy takie jak: „Anioł pasterzom mówił”, 
„Dzisiaj w Betlejem”, „Wesołą nowinę”, 
„Jezus malusieńki”, czy „Wśród nocnej 
ciszy”. Nie mogło obejść się bez najsłyn-
niejszej kolędy świata „Cicha noc”. Za-
śpiewana przepięknym głosem operowym 
przez główną wokalistkę Aleksandrę Okra-
sę zabrzmiała poważnie, dostojnie wręcz 
podniośle. Oprócz tego mińszczanie za-
chwycili repertuarem zagranicznym. 
 Kulminacyjnym punktem kon-
certu było wykonanie przez wszystkie 
wokalistki kolędy „Bóg się rodzi”. Artystki 
kilkakrotnie gestami zachęcały widownię 
do wspólnego śpiewu, jednak do tak ar-
tystycznego wykonania niewiele głosów 
zechciało się przyłączyć. 

 W podziękowaniu orkiestra ze 
swoimi solistami dostała od publiczności 
gromkie owacje na stojąco. W rolę kon-
feransjera wcielił się sam dyrygent Mar-
cin Ślązak, który swoimi zapowiedziami 
wprowadzał widzów w klimat świąt. 
 Jako podsumowanie jego kon-
feransjerki zacytował ks. Jana Twardow-
skiego z wiersza: „Dlaczego jest święto 
Bożego Narodzenia...?” Dlatego, żeby się 
nauczyć miłości do Pana Jezusa. Dlate-
go, żeby podawać sobie ręce./Dlatego, 
żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, 
żeby sobie przebaczać.” Poezja mówi, 

na co chciał zwrócić uwagę prowadzący, 
nie tyle o „cukierkowatym” Betlejem  
z choinką, śniegiem i prezentami, nie tylko  
o skocznym, radosnym kolędowaniu, ale  
o tym, że przeżywanie Bożego Narodze-
nia oznacza bycie człowiekiem, przez 
którego Jezus znowu przychodzi na świat. 
Ojciec Święty Franciszek mówi, że Boże 
Narodzenie to dla niego jest „czas nadziei 
i miłości”. 

oprac. Marcin Ślązak,
fotogaleria na stronie 

www.parafia-bemowo.waw.pl
fot. R. Świłło

WSPANIAŁY KONCERT 
MIEJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ 
NA WARSZAWSKIM BEMOWIE

KULTURA
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Spektakl dla najmłod-
szych - „Szydełkowa 
Szopka Babci Klary”
20 grudnia najmłodsi czytelnicy naszej bi-
blioteki mieli możliwość obejrzeć wyjąt-
kowy spektakl „Szydełkowa Szopka Babci 
Klary” w wykonaniu Teatru Małe Mi. Ty-
tułowa Babcia Klara z włóczki i szydełka 
potrafi stworzyć wspaniałych bohaterów, 
wzorowanych na postaciach z tradycyj-
nej szopki. W teatrzyku wystąpiło zatem 
Dzieciątko, Maria, Józef, Trzej Królowie, 
Pasterze, Zwierzęta i uwielbiane przez 
najmłodszych widzów Aniołki. Aktorzy Te-
atru Małe Mi sprawili, że kukiełkowy świat 
oczarował dzieci i wprowadził w ich mło-
de serduszka niepowtarzalny klimat Świąt 
Wigilijnej Nocy.   

Koncert Justyny Kowyni 
i Uczniów Siedleckiego 
Studium Wokalnego
Wrażenia z Koncertu Świątecznego, który 
odbył się w naszej bibliotece 22 grudnia, 
z pewnością na długo pozostaną w pamię-
ci zgromadzonej wówczas publiczności. 
Justyna Kowynia wraz z uczniami Siedlec-
kiego Studium Wokalnego wykonała arie 
i pieśni, których autorami są: Moniuszko, 
Chopin, Niewiadomski, Karłowicz, Cacci-
ni, Mozart, Rossini, Scarlatti, Pergolesi, 
Haendel. Wyśpiewane zostały także prze-
piękne i wszystkim dobrze znane kolędy 
oraz pastorałki. Koncert okazał się nie-
zwykłym doznaniem artystycznym, jak 
również cudownym wstępem do Świąt 
Bożego Narodzenia.      

Premiera w bibliotece – 
urok prowincji  
Katarzyny Enerlich 
14 grudnia w bibliotece odbyło się spo-
tkanie z Katarzyną Enerlich i premiera jej 
najnowszej książki zatytułowanej „Pro-
wincja pełna snów”. W oprawie cudownej 
dekoracji, utworzonej na potrzeby spo-
tkania przez miński sklep „Tlen dla me-
bli” pisarka opowiedziała czytelnikom, 
jak żyć „uważnie” i czerpać przyjemność 
nawet z codziennych obowiązków, takich 
jak zmywanie naczyń, czy prasowanie. 
Nie zabrakło tematów związanych z go-
towaniem, które dla Pani Katarzyny stało 
się wielką pasją, podobnie jak uprawa 
ogrodu i ukochana przez nią joga.  

Spotkanie pozwoliło słuchaczom na chwil-
kę oderwać się od problemów i poszukać 
w sobie odwagi do walki o marzenia. Opo-
wieści pisarki sprawiają, że człowiek pra-
gnie czerpać z życia o wiele więcej niż 
uprzednio planował. Jej słowa są niczym 
zastrzyk dobrej energii do wykorzystania 
na rozpoczęty niedawno Nowy Rok. Bo 
choć okrutny potrafi być dla człowieka 
los, to warto - wzorem bohaterki pre-
mierowej powieści - zawalczyć o siebie  
i otworzyć się na miłość. Polecamy gorąco 
lekturę!  

Aleksander Doba 
w bibliotecznym porcie!
Niezwykły kajakarz i pogromca oceanu  
22 stycznia obrał kurs na Mińsk Mazowiec-
ki i spędził wieczór, opowiadając naszym 
czytelnikom o swojej największej ży-
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ciowej przygodzie, jaką było dwukrotne 
przepłynięcie Atlantyku. W trakcie pierw-
szej wyprawy zrealizowanej na przełomie 
2010/2011 roku, podróżnik przepłynął 
ocean w jego najwęższym miejscu, po-
między wybrzeżem afrykańskim i po-
łudniowoamerykańskim, druga podróż 
przez Atlantyk to trasa Lizbona – Floryda 
w latach 2013/2014. 

II Transatlantycka Wyprawa Kajakowa zo-
stała już w tym roku nagrodzona - jako 
Wyprawa Roku 2014 - przez pasjonatów 
kajakarstwa skupionych wokół czasopi-
sma Canoe&Kayak. Natomiast obecnie 
Aleksander Doba jest nominowany do 
tytułu Podróżnika Roku 2015 przez ma-
gazyn National Geographic – jako jedyny 
Polak w historii trwania plebiscytu. Zwy-
cięzcę w tym konkursie wyłonią internau-
ci, którzy od 6 listopada do 31 stycznia 
2015 roku mogą każdego dnia oddać głos 
na wybranego kandydata (www.adven-
ture.nationalgeographic.com).Aleksan-
der Doba podczas spotkania podzielił się  
z publicznością swoimi wspomnieniami  

z kajakarskich wypraw. Opowiadał o pięk-
nym wodnym świecie, w którym pełno jest 
niebezpieczeństw, ale nie brakuje też do-
brej zabawy. Przedstawił gościom szczerą 
relację z podróży w żółtym kajaku o na-
zwie „Olo”, a w jego opowieści nie zabra-
kło elementów patriotycznych, wzruszają-
cych wyznań i zabawnych anegdot.  

Dodatkową atrakcją dla uczestników spo-
tkania była możliwość obejrzenia kompasu 
morskiego, kotwicy, koła sterowego, a tak-
że innych elementów wyposażenia jachto-
wego, które towarzyszą żeglarzom w wielu 
wyprawach po morzach i oceanach.

Zapowiedzi:
• 19 lutego, o godzinie 18:30 zapraszamy 
na spotkanie z autorkami książki „Ener-
gia Kobiet” -  Grażyną Borkowską i Moni-
ką Chodyrą.
• 5 marca, o godzinie 18:30 odbędzie się 
spotkanie z autorką książki „Szeptucha” 
Iwoną Menzel i promocja jej najnowszej 
powieści „W poszukiwaniu zapachów 
snów”. Zapraszamy!

MBP,  fot. z arch. biblioteki
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest 
co roku organizatorem akcji feryjnej, 
w ramach której proponuje mnóstwo 
aktywności sportowo-rekreacyjnych 
dla mieszkańców miasta i okolic. 

 Podczas ferii przeprowadzono 
nieodpłatne zajęcia pływackie dla dzie-
ci w wieku 6-8 oraz 9-12lat, a dla dzieci  
i młodzieży, które opanowały już trudną 
sztukę pływania, zaoferowaliśmy możli-
wość zdobycia karty pływackiej. Kolej-
ne bloki nieodpłatnych zajęć to nauka 
jazdy na łyżwach dla dwóch grup dzieci  
z klas I-III i klas IV-VI oraz ciesząca się 
dużym zainteresowaniem Akademia Te-
nisa Stołowego. Naszą ofertę skierowa-
liśmy również do pań i panów (w wieku 
18-99), dla których specjalnie zorganizo-

wane zajęcia aerogrupy, aquaaerobiku  
i aquazumby są wspaniałym wypełnie-
niem czasu wolnego. Dzieci i młodzież 
mogły wziąć udział w czterech meetin-
gach: szachowym, warcabowym, sccra-
blowym oraz gier stolikowych, które pro-
wadziliśmy bez wcześniejszego naboru. 
Do Państwa dyspozycji na tafli lodowiska 
podczas weekendowych ślizgów był in-
struktor jazdy na łyżwach.

Przypominamy, iż od poniedziałku do 
piątku osoby posiadające legitymację 
szkolną/studencką płacą za godzinny bi-
let wstępu na basen jedynie 3zł, nato-
miast za bilet na lodowisko 2 zł.

FERIE ZIMOWE

RELACJE Z MOSIR 

20 stycznia Aquapark Miejski obchodził 
mały jubileusz – to już pięć lat od kom-
pletnego oddania obiektu do użytku. 
Jest to okres, po którym można się po-
kusić o drobne podsumowania i przed-
stawienie planów na przyszłość. 

 Bez wątpienia kompleks za-
rządzany przez MOSiR przyczynił się do 
polepszenia sprawności fizycznej dzieci  
i młodzieży z terenu miasta – wprowa-
dzono obowiązkową naukę pływania  
w ramach zajęć WF dla klas IV szkół pod-
stawowych i I szkół gimnazjalnych. Na 
rynku działa wiele firm oferujących Pań-
stwu mnogość usług na obiekcie, a i oferta 
MOSiR powiększyła się o wiele ciekawych 
pozycji. Pełnowymiarowe lodowisko do-
prowadziło do zawiązania stowarzyszenia 
propagującego grę w hokeja na lodzie. 
W trakcie tych kilku lat obiekt wzboga-

5 LAT AQUAPARKU
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17 stycznia - w ostatnią sobotę przed 
feriami drużyna MOSiR Mińsk Mazowiec-
ki rocznik 2001 wzięła udział w silnie 
obsadzonym turnieju halowym „OSiR 
Włochy CUP 2015”. 

 Po zaciętej rywalizacji młodzi 
mińszczanie okazali się bezkonkurencyj-
ni i zasłużenie zwyciężyli, zostawiając za 
sobą m.in. drużyny: Marcovii Marki, Olim-
pii Warszawa, Drukarza Warszawa, RKS 
Okęcie, Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. 
W sumie w turnieju wystąpiło 14 drużyn 
z Warszawy oraz z woj. mazowieckiego. 
Chłopcy z MOSiR Mińsk Mazowiecki pro-
wadzeni przez trenera Waldemara Osicę 
zaprezentowali się na stołecznej hali przy 
ul. Gładkiej z bardzo dobrej strony, pro-
wadzili równą i skuteczną grę od pierw-
szego do ostatniego spotkania. 
 Warte odnotowania jest rów-
nież, że do zawodników z Mińska trafiły 
wyróżnienia indywidualne – dla Czarka 

Gańko statuetka najlepszego strzelca 
oraz Jakuba Sikorskiego – najlepszego 
zawodnika turnieju. W 2. tygodniu ferii 
zimowych młodzi piłkarze z Mińska Ma-
zowieckiego wyjechali na obóz sportowy 
do Białego Dunajca, który zorganizowały 
wspólnie Gimnazjum Miejskie nr 1 oraz 
MOSiR Mińsk Mazowiecki. A wszystko to 
w ramach realizowanego z sukcesami  
w Gimnazjum przy ul. Kopernika projek-
tu klas sportowych o profilu piłka nożna. 
Jest to jedyna klasa sportowa o takim 
profilu w powiecie mińskim. Chłopców 
urodzonych w 2002 roku w 2015 kończą-
cych podstawówkę serdecznie zaprasza-
my do kolejnej edycji klasy sportowej 
- niebawem opublikowane zostaną szcze-
góły dot. rekrutacji na stronie szkoły. 
 Więcej o młodych mińskich pił-
karzach można przeczytać na stronach: 
www.mosirmm01.futbolowo.pl oraz 
www.mosirek.com.pl 

Artur Sikorski
fot. z arch. MOSiR

ZŁOTE CHŁOPAKI  Z MOSIRUcił się o sztuczną nawierzchnię, która w 
okresie letnim pozwala na zagospodaro-
wanie terenu lodowiska jako boisk wielo-
funkcyjnych, a część lodowiskowa została 
doposażona w przesłony przeciwwiatrowe 
i trybuny. Zagospodarowano teren przed 
obiektem (nasadzenia zielone, wymiana 
ogrodzenia, montaż ławeczek i siłownia 
plenerowa) oraz oświetlono teren par-
kingu. W ciągu tych pięciu lat ciągle udo-
skonalamy obsługę klienta wprowadzając 
udogodnienia w systemie obsługi (uspraw-
nienie obsługi lodowiska, poszerzanie 
oferty o nowe karty partnerów, wprowa-
dzenie kart i abonamentów na saunę i lo-
dowisko). 
 W naszych progach gościliśmy 
imprezy rangi lokalnej, wojewódzkiej 
oraz zawody szczebla międzynarodowego. 
W zeszłym roku odwiedził nas „milionowy 
klient”, co daje nam średnio blisko ćwierć 
miliona klientów rocznie. Rok 2010 to od-
wiedziny prawie 220 tysięcy osób, lata 
2011-2013 to rokrocznie ponad 240 tysię-
cy osób, a rok 2014 to rekordowa liczba 
260 tysięcy, pomimo otwarcia podobnych 
obiektów w naszym regionie. Do 15 stycz-
nia odwiedziło nas już prawie 17 tysięcy 
osób. Te dane napawają nas optymizmem, 
a jednocześnie zobowiązują do ciągłe-
go podnoszenia poziomu świadczonych 
usług.      
 Nasze plany na bliższą i dalszą 
przyszłość to m.in.: wprowadzenie moż-
liwości płatności bezgotówkowych, wy-
miana systemu wentylacji, usprawnianie 
systemu oczyszczania wody celem zmniej-
szenia „uciążliwego zapachu chloru”, in-
stalacja dodatkowych czytników pobytu, 
dalsze zagospodarowywanie terenów zie-
lonych, uproszczenie zasad rozliczania 
poprzez abonamenty wartościowe. Mamy 
nadzieję, iż szybka realizacja naszych za-
łożeń przełoży się na jeszcze większe zado-
wolenie podczas codziennego korzystania  
z naszych usług.

MOSiR
fot. z arch. MOSiR,  UM i qmphotostudio
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W październiku 2014 r. rozpoczęły się  
rozgrywki I Ligi grupy południowej se-
zonu 2014/2015 w brydżu sportowym, 
w których wśród 16 zespołów występu-
je mińska „Mazovia”. 
 W rywalizacji uczestniczą: Wisła 
Kraków, Spójnia Warszawa, SPS Construc-
tion Kielce, Elektromontaż - Rzeszów, Se-
nior Katowice, Sfora Cibora Kraków, Joker 
Oświęcim, Synergia Lublin, Hotel Senator 
Starachowice, Skobud Tarnobrzeg, Petro-
activ Piast Skawina, MKS Arnica Przasnysz, 
Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków, Skór-
But Łęczna oraz Białoruski Zespół Spektr 

DOBRA   PASSA   BRYDŻYSTÓW   „MAZOVII”

– TST – ECB. Dotychczas zakończono rywa-
lizację wstępną, w ramach której wszyst-
kie zespoły rozegrały po 15 spotkań,  
a uzyskane przez nie  wyniki zadecydowa-
ły o podziale na grupy.
  ”Mazovia” Mińsk Mazowiecki 
zajmując VI miejsce z wynikiem 166,67 
VP po pierwsze znalazła się w grupie dru-
żyn walczących o  awans do  ekstraklasy, 
a po drugie ma zapewniony udział w przy-
szłorocznych rozgrywkach I Ligi o ile nie 
awansuje do ekstraklasy. W rywalizacji 
o  awans „Mazovia” rywalizować będzie  
z Synergią Lublin – 196,55 VP, Elektro-

montażem Rzeszów 185,40 VP, Hotelem 
Senator Starachowice 182,39 VP , SPS 
Construction Kielce 181,55 oraz Skobu-
dem Tarnobrzeg 172,29. Podstawowymi 
zawodnikami rywalizującymi dotychczas 
w I Lidze byli Krzysztof Kulka – Krzysztof 
Roguski, Marek Dalecki – Maciej Modrze-
jewski oraz Jan Nadaj – Andrzej Ogłoblin. 
Zawodnikami będącymi w rezerwie byli 
Cezary Przasnek , Zbigniew  Szostak, An-
drzej Potyński, Kazimierz Samoder, Wła-
dysław Izdebski , Jerzy Orzeł. Poza do-
brymi wynikami drużyny w rozgrywkach 
I Ligi należy podkreślić duży sukces pary 
Krzysztof Kulka – Krzysztof Roguski, która 
w grudniu 2014 r. odniosła zdecydowane 
zwycięstwo w XV Jubileuszowym Otwar-
tym Turnieju Par o Puchar Wójta Gminy 
Stoczek rozegranym  w ramach Grand Prix 
Mazowsza, w którym rywalizowało blisko 
30 par z województwa mazowieckiego. 
Trwają przygotowania do organizacji XI 
Turnieju Par o Puchar Starosty Mińskiego 
oraz VIII Turnieju Par o Puchar Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki, które tradycyj-
nie przeprowadzone zostaną w Zespole 
Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Budow-
lanej 15 marca. Ta cykliczna impreza bry-
dżowa zostanie rozegrana w ramach ob-
chodów 90-lecia klubu w cyklu turniejów  
Grand Prix Mazowsza cieszącego się dużą 
popularnością wśród brydżystów okręgu 
mazowieckiego i nie tylko.

                           Oprac. na podstawie                                                                                             
materiałów MKS „Mazovia” 
fot. z arch.  MKS MAZOVIA

W dniach 10-11 stycznia Szkoła Podstawo-
wa w Cygance stała się miejscem biwaku dla 
Akademii Sztuk Walki. Ponad 60 adeptów 
Taekwon-do pod okiem 3 trenerów przy-
gotowywało się do egzaminów na stopnie 
uczniowskie. 
 Dawid Matwiej (V dan) poprowa-
dził treningi praktyczne z technik i układów 
TKD. Natomiast Monika Wtulich (II dan) i Jo-
anna Mazurowska (I dan) uczyły m.in. historii 
Taekwon-do, kim był gen. Choi Hong Hi, tłu-
maczono też zasady zachowania się na sali  
i sekrety Taekwon-do. Najlepiej przygotowani 
mogli jeszcze na biwaku zaliczyć pewne ele-
menty z całego egzaminu, czyli: teorię, siłę 
i rozciąganie. W międzyczasie na biwakowi-
czów czekały gry i zabawy: tenis stołowy, ho-
kej, piłka nożna. Wieczorem przy gitarowym 
akompaniamencie miało miejsce wspólne 
śpiewanie. 
 W ostatnim tygodniu przed feriami 
w sekcjach Akademii Sztuk Walki odbywały 
się egzaminy na stopnie uczniowskie TKD – tj.  
w Cygance, Brzezinach, Brzózem, Dębem 
Wielkim, Mińsku Mazowieckim i Stojadłach. 
Były to ostatnie zajęcia przed przerwą zimo-
wą, w czasie której ASW zorganizowała dwa 
turnusy zimowiska. A na treningi zapraszamy 
już w lutym. Więcej informacji na stronie 
www.asw-tkd.pl i na naszym profilu na Face-
booku. Taekwon!

Monika Wtulich

Biwak Akdemii Sztuk Walki

fot. z arch. ASW
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oprac. na podst. mat. Kamila Chłopika
fot. z arch. UM MM
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17 stycznia w Mińsku Mazowieckim od-
były się długo oczekiwane przez fanów 
sportów walki  „Mistrzostwa Polski Sztuk 
Walk” pod federacją WKSF. Organizato-
rem tego wydarzenia był Kamil Chłopik 
– trener kadry narodowej full-contact 
kickboxing wraz z zawodnikami  klubu 
Walhalla Fight Club.  
 Na turniej przybyło 220 zawod-
ników z 28 klubów z całej Polski m.in. ze 
Szczecina, Zawiercia, Siemianowic Ślą-
skich, Susza, Olsztynka, Katowic. Przedział 
wiekowy zawodników wahał się od 6 do 41 
lat. Zawodnicy rywalizowali ze sobą na 4 
planszach oraz ringu w  konkurencjach – 
walki semi-contact, light-contact, Kick -li-
ght oraz K1 - rules, a także formy przy mu-
zyce, formy z bronią oraz układy stylowe. 
Podczas turnieju rozegrano blisko 400 walk 
oraz ok. 100 układów formalnych z muzyką, 
z bronią oraz form tradycyjnych.  Impreza 
pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz 
poglądów pomiędzy zawodnikami i trenera-
mi różnych sztuk i sportów walki takich jak 
Karate, Kickboxing, Muay Thai, Taekwon-
do, Tang Soo Do, Wu shu oraz Kung-Fu. 

 Mińsk Mazowiecki reprezentował 
klub  Walhalla TEAM, zdobywając następu-
jące lokaty:
Piotr Bielak(junior) – I miejsce kick – light 
-70 kg, I miejsce pointfighting -185 cm
Mateusz Bielicki(junior)- I m-ce light-con-
tact -75kg, II pointfighting +185 cm
Natalia Kowalczyk(juniorka) - I m-ce Light 
contact +55kg
Bartosz Jakimcio (kadet starszy) – II miej-
sce light contact -55kg 
Krystian Kuciński (senior)– II m-ce light kick 
-70kg
Mateusz Główka (senior) –III m-ce point-
fighting -185cm, II miejsce pointfighting 
+185cm
Anna Gańko (seniorka)– II m-ce light con-
tact -60 kg 
 Podsumowując zawody, trener 
Kamil Chłopik powiedział: „Przygotowań do 
zawodów było bardzo dużo, poczynając od 
sponsorów, a kończąc na przywitaniu zna-
komitych zawodników podczas turnieju.  

 Tradycyjnie w dniu imprezy wspo-
magali mnie zawodnicy i przyjaciele klubu 
oraz przyjaciele i rodzina. Ale najbardziej 
cieszę się z moich zawodników, którzy po-
kazali wspaniałą formę i ducha walki, co 
jest efektem wielu  godzin treningu.
Ponad to chciałbym poinformować, iż Mi-
strzostwa Polski Sztuk Walk w Mińsku Ma-
zowieckim będą imprezą cykliczną, a już 
niebawem mamy w planach organizację 
wielkiego wydarzenia w naszym mieście – 
zawodowej gali K1, gdzie walką wieczoru 
będzie profesjonalna walka o tytuł Zawo-
dowego Mistrza Polski Kickboxingu federa-
cji WKSF. Serdecznie zapraszamy, nie za-
braknie emocji.”
 Tegoroczny turniej zgromadził 
liczną grupę nie tylko zawodników, ale 
również kibiców. Na turniej przybyli także 
zaprzyjaźnieni z klubem goście honorowi 
- zawodowy bokser, zawodnik KSW – Ra-
fał Jackiewicz oraz 9-krotny Mistrz Świata 
Kickboxingu – Marek Piotrowski.
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 Zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2015 r. ustaliłem, a w dniu 19 stycznia 2015 r. podałem do publicznej wiadomo-
ści wykaz obejmujący działkę gruntu Nr 2545/14 o pow. 262 m2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. 1 PLM Warszawa, 
stanowiącą zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00039206/1 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przewidzianą do oddania  
w dzierżawę na okres do lat trzech. 

 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji  
3 Maja 1 od dnia 19 stycznia 2015 r. do dnia 9 lutego 2015 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25

boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl
Pracujemy:
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 16.00
- w środę w godz. od 8.00 do 17.00
- w piątek w godz. od 8.00 do 15.00

Burmistrz Miasta lub Zastępca Bur-
mistrza 
w środy od godz. 12.00 do 17.00 
w każdą pierwszą środę miesią-
ca przyjmowani są interesanci w 
sprawach związanych z gospodarką 
mieszkaniową

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 15.15
- w środę w godz. od 8.00 do 16.15
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.15

MKRPA INFORMUJE
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 Projekt budowlano-wykonawczy 
opracował mgr inż. arch. Jacek Bakuła, 
STUDIO PROJEKT Pracownia Projektowa, 
ul. Świętokrzyska 46, 05-300 Mińsk Mazo-
wiecki. Koszt opracowania dokumentacji 
4 305 zł. Charakterystyka placu zabaw: 
piaskownica o konstrukcji z drewna kle-

Plac zabaw przy ul. Miodowej

jonego zakotwiona w gruncie o wym. 3x3 
m – 1 szt.; bujak sprężynowy- motorek  
zakotwiony w gruncie, o wysokości 78 cm, 
wymiary 27 x 95 cm, stal sprężynowa gru-
bości 20 mm, motorek z płyty polietyleno-
wej HDPE – 1 szt.; zjeżdżalnia o wym. 72 
x 241 cm, wysokość 195 cm, konstrukcja 

ze stali nierdzewnej, ścianki z płyty poli-
etylenowej HDPE, zakotwiona w gruncie 
– 1szt.; sześcian sprawnościowy wymiary 
167 x 161 cm, wysokość 162 cm, kon-
strukcja – drewno klejone, stal,  ścianka 
wspinaczkowa wodoodporna, zakotwienie 
w gruncie – 1 szt.; huśtawka podwójna: 
wymiary 137 x 345 cm, wysokość 251 cm, 
konstrukcja: drewno klejone, stal, zako-
twiona w gruncie – 1 szt.,   kosz na śmieci 
stalowy o pojemności 35 l. zabetonowa-
ny w gruncie – 1 szt., ławka bez oparcia  
o konstrukcji stalowej, siedzisko drew-
niane – 2 szt. tablica z regulaminem  
o wym. 10 x 55 cm, wysokość 170 cm,  kon-
strukcja z drewna klejonego, zakotwiona  
w gruncie – 1 szt.
 Roboty zakończono 12 grudnia 
2014 r. Wykonawcą robót była firma GAR-
DEN DESIGNERS Mirosław Derkacz, Siewie-
rzan 46/2, 20-828 Lublin.
 Wartość inwestycji obejmująca 
opracowanie map do celów projektowych, 
opracowanie dokumentacji projektowej,  
zakup i montaż urządzeń zabawowych 
wraz z wykonaniem nawierzchni bez-
piecznej, sprawowanie nadzoru inwestor-
skiego  wyniosła 32 985,42 zł.
 Budowa placu zabaw realizowa-
na była jako zadanie publiczne w ramach 
inicjatywy lokalnej.

Miasto Mińsk Mazowiecki od września 
2014 roku realizuje projekt systemowy 
pt. „Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe 
– „Moja przyszłość”’ realizowanego  
w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX, 
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2  przez 
Województwo Mazowieckie. Projekt re-
alizowany jest przez 8 mińskich szkół:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Mińsku Mazowieckim
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki 
w Mińsku Mazowieckim
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Ma-
zowieckim
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Wybic-
kiego w Mińsku Mazowieckim
5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka 
Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim
6. Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. Wła-
dysława Andersa w Mińsku Mazowieckim
7. Gimnazjum Miejskie  nr 2 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim
8. Gimnazjum Miejskie nr 3 im. Janusz 
Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim.
 W ramach projektu w 2014 roku  
przeprowadzono 640 godzin  zajęć  po-
zalekcyjnych. W tym w obszarze języków 

obcych – 148 godzin, przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych – 416 - godzin, 
poradnictwa i doradztwa edukacyjno-za-
wodowego – 76 godzin. Zakupiono rów-
nież materiały edukacyjne oraz sprzęt 
niezbędny do prowadzenia zajęć. Ucznio-
wie uczestniczący w projekcie mieli rów-
nież możliwość udziału w całodziennych 
zajęciach otwartych w instytucjach zwią-

zanych ze szkolnictwem wyższym, eduka-
cją, kulturą.
 Realizacja projektu od września 
2014 roku do czerwca 2015 roku.
 Aktualne informacje o realizacji 
projektu dostępne  na stronie www.min-
sk-maz.pl oraz stronach internetowych 
poszczególnych szkół uczestniczących  
w projekcie.

      Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MOJA PRZYSZŁOŚĆ
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY  MAZOWIECKIEGO
z  dnia  16  stycznia  2015 r.

o  przeprowadzeniu  kwalifikacji  wojskowej  w  2015 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461,  
poz. 1101, poz. 1407 i poz. 1445, z 2013 r. poz. 852 i poz. 1355 oraz z 2014 r. poz. 619, poz. 773, poz. 1198 i poz. 1822), § 3 ust. 1 rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202,  
poz. 1566, Nr 226, poz. 1834 oraz z 2012 r. poz. 68) i § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 
2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. poz.1595) podaje się do publicznej wiadomości informację  o przeprowa-
dzeniu kwalifikacji wojskowej  w 2015 r.

1. W okresie od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa mazowieckiego kwalifikacja wojskowa 
mężczyzn urodzonych w 1996 r.
2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, 
którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3.Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1994-1995, które:
1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 
niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 
niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 

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

Z PRACY RADY MIASTA

RADA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI VII KADENCJI: Mariusz Dzienio, Michał Góras, Maciej Cichocki, Monika Skrzyńska, Izabela Stolarczyk, 
Łukasz Lipiński, Zofia Markowska, Dariusz Kulma, Robert Ślusarczyk, Marian Makowski, Dariusz Gąsior, Kazimierz Markowski, Teresa  
Szymkiewicz, Robert Gałązka, Barbara Reda, Piotr Wojdyga, Jerzy Gryz, Kamil Bodziony, Waldemar Mirecki, Krystyna Milewska-Stasinowska, 
Tomasz Płochocki ( kolejność jak na zdjęciu )

Uchwały podjęte na II sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 29 grudnia 2014 roku:

• II.7.2014 z 29.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014 

• II.8.2014 z 29.12.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2014-
2026 

• II.9.2014 z 29.12.2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 

• II.10.2014 z 29.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015 

• II.11.2014 z 29.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2026 

• II.12.2014 z 29.12.2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Mińsk Mazowiecki 

• II.13.2014 z 29.12.2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

• od nr II.14.2014 z 29.12.2014r. do nr II.22.2014 z 29.12.2014r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na dzierżawy stanowisk garażowych od Nr 1 do Nr 23 w Mińsku 
Mazowieckim przy ul. Granicznej

- WYCIĄG
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4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1991 – 1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz 
kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub na 
uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, 
o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321). 
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby woj-
skowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej.
6. Kwalifikację wojskową osób, o których mowa w ust. 1 – 5, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące, przeprowadzą 
niżej wymienione powiatowe komisje lekarskie:

Lp Gmina, Miasto, Dzielnica Siedziba Komisji Czas pracy Komisji
12 Miasta: Halinów, Mińsk Mazowiecki, Mrozy Sulejówek  

i Gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów,  
Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki,

Siennica, Stanisławów

Mińsk Mazowiecki, 
ul. Mała 6

02.03.–15.04.2015 r.

7. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają osoby, o których mowa w ust. 1 - 5, do stawienia się  do kwalifikacji wojskowej za pomocą 
wezwań.
8. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta ) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający 
przyczyny niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było 
możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy 
przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształ-
cenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
9. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający 
przyczyny niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było 
możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy 
przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki 
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
10. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba 
ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym była 
obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
11. Osoby, podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to 
uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
12. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz woj-
skowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy 
miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, 
właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
13. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia 
zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), wła-
ściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) 
wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
14. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić 
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca 
dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
15. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się  w terminie i miejscu wskazanym  
w obwieszczeniu.
16. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawia się   do kwalifikacji wojskowej przed wójtem 
lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską  lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo 
nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie    albo karze 
ograniczenia wolności zgodnie  z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
17. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek 
przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę 
w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji.
18. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety,    do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, 
niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

WOJEWODA MAZOWIECKI
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Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.
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