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DRODZY CZYTELNICY 

Mam nadzieję, że odświeżenie wizerun-
ku naszego magazynu spotka się z Pań-
stwa uznaniem. W następnym numerze 
zaprezentujemy jego  kolejne odsłony. 

Wiosna budzi do życia nie tylko przyrodę.  
Cieszymy się więc na nowe na różnych 

płaszczyznach naszej aktywności. Na stro-
nach naszego pisma przeczytacie Państwo 

o nowo powstałej Młodzieżowej Inicjatywie Samorządowej  
i pierwszym Bankiecie Samorządowców. Młodzież samorządów szkół 
podstawowych zaprosiła burmistrza, radnych miasta, dyrektorów miej-
skich instytucji kultury i sportu, opiekunów samorządów na spotkanie 
służące nawiązaniu relacji, przełamaniu barier związanych z wiekiem 
czy doświadczeniem. Pierwsze spotkanie poświęciliśmy na wzajemne 
poznanie się i rozmowy na temat płaszczyzn współpracy. Zależy nam 
przecież na wsłuchaniu się w głos młodszego pokolenia. 

Finisaż wystawy prac Ladislava Steiningera był nie tylko dowodem na 
istnienie współpracy międzynarodowej czy wymiany doświadczeń na 
polu kultury, ale także niezwykłym spotkaniem przyjaciół. Ta wartość do-
dana to najważniejsza korzyść kooperacji miast partnerskich.

Jesteśmy dumni, że Mińsk jest miastem kultury. Prezentacja odnowio-
nego, wyprodukowanego w 1936 roku pociągu, którego pełna nazwa 
brzmi  Elektryczny Zespół Trakcyjny E-91, jest dowodem na to, że nauka, 
technika to nasz kolejny znak jakości. Podczas konferencji prasowej zor-
ganizowanej przez ZNTK  poznaliśmy etapy przemiany E-91. 

Burmistrz Marcin Jakubowski podzielił się z Państwem dobrą wiadomo-
ścią o uzyskaniu grantu na projekt, którego celem jest wspólne wypra-
cowanie pomysłów na zmienianie przestrzeni miasta. To ważny krok 
włączający całą społeczność w budowanie tożsamości miasta. Ten kie-
runek chcemy obrać, zapraszając Państwa do współpracy na innych 
polach. 

Katarzyna Łaziuk
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

MIŃSK 
MAZOWIECKI

HUMAN
SMART
CITIES STR. 7

SZANOWNI PAŃSTWO

Mińsk Mazowiecki ma szansę stać się miastem 
w części projektowanym przez jego mieszkań-
ców. Dzieje się tak za sprawą projektu „Human 
Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzo-
ne przez mieszkańców.”, na który otrzymamy 
blisko 2,1 mln zł (wartość całego projektu ok. 
2,5 mln zł). Włączanie mieszkańców w procesy 
decyzyjne, angażowanie we współtworzenie 
przestrzeni miejskiej to znakomite sposoby na 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Już 
niedługo wspólnie zaprojektujemy np. miejsce 
rekreacji na Serbinowie. 

Mija okres zimowy – czas na podsumowanie 
działań miasta zmierzających do ograniczenia 
smogu. To już drugi sezon grzewczy, w którym 
nie ma problemu z pyleniem z kotłowni miejskiej 
przy ul. Jana Pawła II. Wszystko to dzięki komo-
rom odpylającym, które zamontowaliśmy (PEC) 
w 2017 r. 

Wielomilionowa inwestycja ma ogromne zna-
czenie dla poprawy jakości powietrza w na-
szym mieście. 

Przyczyniają się do tego również liczne nasa-
dzenia zieleni oraz bardzo restrykcyjna polityka 
w zakresie wydawania zezwoleń na wycinkę 
drzew. Miński PEC planuje w najbliższym czasie 
budowę dużej elektrociepłowni opalanej ga-
zem, która znacząco zwiększy potencjał przed-
siębiorstwa, pozwalając kolejnym podmiotom 
na podłączanie się do tego źródła ciepła. 
Ogromne znaczenie przy walce ze smogiem 
ma działalność Straży Miejskiej, która w tym se-
zonie  przeprowadziła ponad 100 kontroli pale-
nisk w domach jednorodzinnych.

Wizyty strażników to nie tylko nakładanie man-
datów, ale przede wszystkim akcje edukacyjne 
i informacyjne, dzięki którym mieszkańcy pozy-
skują wiedzę o możliwościach wymiany źródeł 
ciepła. Przy tej okazji zachęcam mińszczan bo-
rykających się z problemem wymiany źródeł 
ciepła do korzystania z rządowego programu 
Czyste Powietrze.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. znalazło się  
w gronie najlepszych w kraju! Ranking przedsię-
biorstw wodno-kanalizacyjnych opublikowała 
„Gazeta Prawna” w jednym z lutowych wydań. 
Ostatnie lata to czas wzmożonej i ciężkiej pracy 
całej załogi, za co bardzo dziękuję, jednocze-
śnie życząc dalszych sukcesów. 

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
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Z ŻYCIA MIASTA

Wspomnienie o Hipolicie Konopce

1 marca, w Narodowy Dzień Pamię-
ci „Żołnierzy Wyklętych”, oddaliśmy 
hołd ofierze bezpieki – pierwszemu 
powojennemu burmistrzowi Mińska 
Mazowieckiego, Hipolitowi Konop-
ce, którego zamordowano w nocy 
2/3 marca 1945 roku.

Burmistrz Marcin Jakubowski oraz przed-
stawiciele Miasta złożyli wiązankę i zapalili 
symboliczny znicz przy grobowcu rodzin-
nym, w którym spoczywa nasz lokalny bo-
hater. Wartę honorową przy grobie Hipoli-
ta Konopki pełniły harcerki z 63. Drużyny 
Wędrowniczej „Nagi Tanka” i 19. Drużyny 
Starszoharcerskiej IGNIS. „Nagi Tanka” 
znaczy „wielki duch”, co w tak podniosłej 
chwili, w odniesieniu do postaci pierwsze-
go powojennego burmistrza było bardzo 

symboliczne. Podczas uroczystości wy-
słuchaliśmy utworu „Śpij kolego” w wyko-
naniu Sławomira Tkacza z Miejskiej Szkoły 
Artystycznej. 

Za pomoc w uporządkowaniu okolic gro-
bu pierwszego burmistrza miasta dzię-
kujemy młodzieży z OHP. W organizację 
upamiętnienia włączyło się także Towarzy-
stwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.

red. fot. z arch. UM MM

Spotkanie w MBP zostało zorganizowane 
z inicjatywy nauczyciela MSA Krzysztofa 
Rusieckiego, który od wielu lat współpra-
cuje z artystą z Krnov. Wystawę uświetnił 
występ gitarowy Waldemara Kielichow-
skiego. Poniżej wypowiedź artysty wyja-
śniająca ideę grafik, z której dowiecie się 
Państwo więcej o procesie twórczym: 

Od trzydziestu pięciu lat, co roku,  
w połowie listopada rozpoczynam swój ar-
tystyczny rytuał. Piękny, czasochłonny, go-
rączkowy rytuał przygotowania pocztówki 
noworocznej. […] Cieszę się, martwię się, 
rozmyślam, tworzę szkice, rysuję, pierwoci-
ny rysunków wyrzucam do kosza, przedzie-

Finisaż wystawy Ladislava Steiningera

i zrozumieliśmy. A peefki wręczone przez 
samego ich twórcę na zawsze pozosta-
ną symbolem dobrych relacji i pamiątką 
spotkania.

Cieszymy się, że swój skromny udział  
w organizacji wystawy ma Urząd Miasta. 
Hanna Kiraga zaprojektowała wartościo-
wy katalog do wystawy Ladislava Steinin-
gera. 

Katarzyna Łaziuk
fot. Dariusz Mól

Gdy wybuchła II wojna światowa, 
Sażyńscy włączyli się w nurt walki 
konspiracyjnej. W ich mieszkaniu 
prowadzono wykłady tajnej pod-
chorążówki. Witold i Tadeusz, jako 
żołnierze  Armii Krajowej Obwodu  
„Mewa – Jamnik”, brali udział  
w wielu akcjach dywersyjnych.  
Aż nadszedł pamiętny dzień – 17 
lutego 1944 roku. W pracowni foto-
graficznej Niemcy pojawili się około 
czwartej nad ranem. Aresztowano 
całą rodzinę oraz zaprzyjaźnioną  
z Sażyńskimi łączniczkę  Obwodu 
Armii Krajowej, Halinę Cudną.

Czesław zmarł w szpitalu więziennym  
na Pawiaku. Witold i Tadeusz zostali roz-
strzelani w runiach getta. Pana Stefana 
wywieziono do obozu koncentracyjnego  
w Stutthof. Pani Stefania  przeszła przez 
Ravensbruck i Sachsenhausen. W 1946 
roku wróciła do Mińska Mazowieckiego  
i pracowała do 96. roku życia. Należy 
pamiętać, że spośród 64 osób aresz-

75. rocznica wydarzeń 
nazwanych Wielką Wsypą

towanych w dniach od 12 do 17 lutego 
1944 roku wolności doczekało zaledwie 
trzynaście. Cześć Ich pamięci!

Hołd poległym oddali obecni na uro-
czystości kombatanci, poseł Czesław  

Mroczek, starosta miński Antoni Jan 
Tarczyński, burmistrz miasta Marcin Ja-
kubowski, wójt gminy Antoni Janusz Pie-
choski, przedstawiciele instytucji oraz 
poczty sztandarowe szkół i policji.

red. fot. z arch. UM MM

Z ŻYCIA MIASTA

ram się do niepowtarzalnej formy, pour…
[…] Efektem jest mały arkusz graficzny, 
życzenia noworoczne.. Znajomym, bliskim, 
przyjaciołom, kolegom, koleżankom, rodzi-
nie, wszystkim, których lubię, doceniam ich 
i chcę się dzielić z nimi radością, wręczam 
osobiście lub pocztą koperty, i z niecier-
pliwością oczekuję reakcji odbiorcy. […]  
To jest mój sygnał,, jestem tutaj, żyję, two-
rzę i życzę Wam wszystkim w nadchodzą-
cym roku sukcesów, zdrowia,, zadowole-
nia, spokoju, pour….

W imieniu wszystkich gości finisażu ser-
decznie dziękuję i zapewniam, że spotka-
nie było niezwykłe. Wiele się nauczyliśmy 

23 lutego Miejska Biblioteka Publiczna gościła Ladislava Steiningera z Krnov – miasta partnerskiego  
w Czechach. Wystawa poświęcona twórczości artysty prezentowała w większości grafiki zdrobniale zwane 
peefkami.  PF, bliski krewny ekslibrisu, jest cennym zjawiskiem artystycznym i społecznym, przekazem uczuć  
i myśli ujętym w rygory graficzne. Klasyczna PF związana jest ze świętami Bożego Narodzenia. Jest intymną  
rozmową z osobami obdarowanymi.
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Bankiet samorządowców

Nowy – stary E-91

Projekt „Tworzenie dobrych dzielnic 
podmiejskich (smart districts) o dobrym 
środowisku zamieszkania w oparciu  
o metody analizy potrzeb obecnych  
i przyszłych użytkowników oraz au-
dyt usług społecznych i przestrzeni 
publicznych w Mińsku Mazowieckim” 
jest kompleksowym działaniem słu-
żącym wytyczeniu nowego standardu  
w przekształcaniu przestrzeni miejskich 
średnich i małych miast w ośrodki o sta-
bilnych strukturach lokalnych gwarantu-
jących wysoką jakość życia ich miesz-
kańców. Wypracowany standard będzie 
związany nie tylko z zaspokajaniem 
potrzeb natury czysto praktycznej (uży-
teczność, funkcjonalność przestrzeni), 
lecz również z myśleniem strategicznym 
o rozwoju kultury w mieście, integracji  
i animacji społecznej, a więc elementach 
istotnych dla budowania tożsamości  
lokalnych niezbędnych przy tworzeniu  
i utrzymywaniu wysokiej jakości kapitału 
społecznego i zaangażowania społecz-
ności w rozwój miasta.

Innowacyjną metodą w ramach projektu 
będzie przeprowadzenie analizy potrzeb 
społecznych, która posłuży do opracowa-
nia strategii inteligentnych dzielnic. Ponad-
to w ramach projektu zrealizowana zostanie 
modelowa przestrzeń rekreacyjna w miej-
scu dzisiejszych budynków komunalnych  
na Serbinowie, w której stworzenie zosta-
ną zaangażowani mieszkańcy.

Human Smart Cities /tworzymy nowoczesne miasto/

Mowa o jedynym zachowanym egzempla-
rzu Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego 
E-91 (powojenne oznaczenie EW51-36), 
który został wyprodukowany w 1936 roku. 
Jego odświeżony wygląd zaprezentowano 
na konferencji prasowej 26 lutego.

Egzemplarz E-91 o numerze 36 został 
uratowany przed zezłomowaniem i po za-
kończeniu eksploatacji w latach 70-tych 
XX wieku przekazany na cele muzealne. 
Niestety, był za długi, więc nie mógł dołą-
czyć do eksponatów przy peronach dwor-
ca Warszawa Główna. Przez lata niszczał 
na bocznych torach, był demolowany  
i niszczony przez wandali. Na szczęście 
przyszedł czas, że dzięki dofinansowaniu 
ze strony Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego odzyskał swój dawny, przed-
wojenny wygląd.

Prace konserwatorsko-restauratorskie 
zewnętrznych elementów składu prze-
prowadzono w Zakładach Naprawczych  
Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowiec-
kim. Wkrótce zostaną ogłoszone przetargi 
na prace związane z wnętrzem pociągu.

Automatycznie rozsuwane drzwi, wagony wyłożone fornirowanymi płytami, wygodne siedzenia, miękkie fotele  
lub drewniane siedzenia. Czy ten krótki opis zachęca do podróży? 

Organizatorem bankietu była Międzysz-
kolna Inicjatywa Samorządowa we 
współpracy z Burmistrzem Marcinem 
Jakubowskim. To właśnie młodzież przy-
gotowała zaproszenia, ustaliła szczegóły 
programu i opracowała przewodnik pod-
powiadający jak przygotować się do spo-
tkania. Zgodnie z decyzją młodych samo-
rządowców strój obowiązujący podczas 
bankietu miał być w stylu codziennej 
elegancji z elementami w kolorach her-
bu naszego miasta czyli żółtym i niebie-
skim. Patio Miejskiej Szkoły Artystycznej 
nabrało wesołych żółtych i niebieskich 
barw ponieważ wszyscy goście przyło-
żyli wagę do odpowiedniego stroju. Ade-
kwatne było również nastawienie oparte 
na otwartości, życzliwości i ciekawości 
wobec nowej formy spotkania oraz niety-
powego doboru uczestników. 

Głównym założeniem bankietu było stwo-
rzenie okoliczności i przestrzeni do spo-
tkania, poznania się i rozmowy między 
członkami samorządów uczniowskich 
a przedstawicielami jednostek kultury, 
oświaty i administracji publicznej. Była  
to również okazja do posłuchania o ulu-
bionych inicjatywach realizowanych przez 

Jakie cele możemy osiągnąć?
• rozwój konkurencyjności małych  

i średnich przedsiębiorstw, szcze-
gólnie w sektorze usług dla miesz-
kańców,

• wzrost zaangażowania społeczno-
ści lokalnej w rozwój przestrzenny 
miasta,

• wzrost udziału mieszkańców  
w procesach decyzyjnych w samo-
rządzie,

• pozytywne postrzeganie miasta  
i okolic jako przestrzeni do życia, 

26 lutego w Miejskiej Szkole Artystycznej odbył się Pierwszy Miński Bankiet Samorządowy, w którym wzięli udział 
nastoletni i dorośli samorządowcy z Mińska Mazowieckiego. To innowacyjne wydarzenie stało się pierwszym 
krokiem do budowania przestrzeni dla dialogu między młodzieżą a osobami decydującymi o sprawach miasta.  
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów uczniowskich miejskich szkół, Radni Miasta oraz Bur-
mistrz Miasta, dyrektorzy szkół podstawowych oraz jednostek kultury, kierownicy wydziałów kultury i oświaty 
Urzędu Miasta.

młodzież w swoich szkołach. Samorzą-
dy uczniowskie w zwięzły i atrakcyjny 
sposób zaprezentowały najciekawsze 
akcje z minionego semestru. Podobnie 
dorośli samorządowcy, opiekunowie 
samorządów uczniowskich i dyrektorzy 
mieli okazję opowiedzieć o działaniach,  
z jakich są dumni. 

Najważniejszą częścią bankietu były jed-
nak rozmowy, które z każdą minutą prze-
łamywały lody, pozwalały na wzajemne 
wysłuchanie i poznanie zupełnie odmien-
nych punktów widzenia oraz pomagały 
budować relację. Goście w małych mie-
szanych wiekowo grupach dzielili się re-
fleksjami o tym, co jest dla nich ważne, 
o swoich pasjach i marzeniach, ale też  
o blaskach i cieniach pełnienia różnych 
ról społecznych. Młodzież odkryła między 
innymi, że pracownicy urzędu to napraw-
dę mili ludzie, a dorośli byli pod wraże-
niem mądrości z jaką wypowiadali się na-
stolatkowie. Te magiczne dwie godziny 
sprawiły, że osoby reprezentujące różne 
pokolenia i stanowiska społeczne wcho-
dziły na salę nieco skrępowane i niepew-
ne, a wychodziły zrelaksowane, swobod-
ne oraz pełne entuzjazmu i motywacji  

do wspólnych działań. Wszyscy uczest-
nicy potwierdzili ogromną wartość tego 
spotkania, dobrze się bawili i poznali 
bliżej co jest fantastycznym i solidnym 
fundamentem do współpracy na rzecz 
lokalnej społeczności. Było to wydarze-
nie przełomowe, inicjujące ważny dialog 
społeczny.

Bankiet poprowadziła Eliza Bujalska, 
radna miasta, ale przede wszystkim 
prezeska Fundacji Rozwoju Międzykul-
turowego EBU oraz osoba pracująca 
z młodzieżą od 15 lat i aktywnie wspie-
rająca zaangażowanie młodych ludzi  
w działalność obywatelską i rozwój 
społeczny. Eliza Bujalska jest pomysło-
dawczynią powstania Międzyszkolnej 
Inicjatywy Samorządowej, której misją 
jest integracja miejskich samorządów 
szkolnych, zwiększenie udziału młodzie-
ży w życiu lokalnej społeczności oraz 
włączenie młodych mieszkańców w pro-
cesy decyzyjne dotyczące ważnych dla 
nich tematów. Inicjatywa ta rozpoczyna 
działania koncentrujące się na budowa-
niu dialogu między młodzieżą a osoba-
mi decydującymi o sprawach młodych  
w mieście.

MIS, fot. Efraul Gonzalez

• wzrost liczby miejsc pracy na ob-
szarze realizacji projektu w wyniku 
rozwoju sektora usług i poprawy ja-
kości przestrzeni,

• wdrożenie wypracowanych w ra-
mach projektu rozwiązań w stra-
tegie jednostek samorządowych, 
w tym szczególnie miast objętych 
zasięgiem programu „Human Smart 
Cities”,

• zacieśnienie współpracy między 
jednostkami samorządu terytorial-
nego w zakresie poprawy jakości 
życia mieszkańców.

Wydział Gospodarki Komunalnej

red. fot. Leszek Siporski, minskmaz.com
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„Na Stasiową nutę”

„Mińsk Mazowiecki to miasto wspa-
niałe jest, wolę go niż innych sto..." tak 
śpiewa Kapela Małego Stasia, której 
blisko 24-letnia historia działalności spi-
sana została i wydana pod tytułem „Na 
Stasiową nutę”. Spotkanie z autorem 
książki i artystami kapeli miało miejsce 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 21 lute-
go i przyciągnęło bardzo liczną publikę. 
 Piotr Dorosz, autor publika-
cji, prowadzi badania i nagrania tere-
nowe ostatnich przejawów tradycyjne-
go wiejskiego śpiewu i muzykowania 
w wielu regionach Polski. Ze względu 
na korzenie rodzinne (powiat miński) 
szczególnie interesuje go wschodnie 
Mazowsze. Gra na tak ciekawych in-
strumentach, jak trzyrzędowa harmo-
nia pedałowa, ligawka, czy okaryna. 
 Dzięki książce o Kape-
li Małego Stasia mińszczanie i nie 
tylko dowiedzą się nie tylko wielu 
ciekawostek o kapeli, ale również o trady-
cyjnej muzyce wschodniego Mazowsza. 
 Powstanie publikacji wspar-
ło finansowo Miasto Mińsk Mazowiec-
ki. Otrzymać ją można w siedzibie 
Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazo-
wieckiego (ul. Piłsudskiego 27, we wtorki  
w godz. 17.00-19.00).

Alicja Cichoń, fot. z arch. MBP

Orkiestra z innej bajki
„Orkiestra z innej Bajki…” to tytuł kolejnego już koncertu tematycznego  
w wykonaniu Orkiestry Dętej Miasta Mińsk Mazowiecki z gościnnym udzia-
łem Chóru Kameralnego Mińskiego Towarzystwa Muzycznego, który odbył 
się w niedzielę, 24 lutego.

Od 1995 roku dostarczają mińszczanom i gościom naszego miasta wielu wzruszeń i dużo radości. Jedyna taka 
lokalna formacja muzyczna grająca tradycyjną piosenkę podwórkową.

Muzycy orkiestry zdążyli nas już przy-
zwyczaić do oryginalnych pomysłów, 
które z konsekwencją realizują od lat.  
W ubiegłym roku mogliśmy wysłuchać 
koncertów poświęconych Agnieszce 
Osieckiej (tyt. ”projekt Osiecka”), piose-
nek warszawskich (tyt. „O mojej Warsza-
wie”) , czy też koncertów z muzyką filmo-
wą. Tym razem dyrygent orkiestry Marcin 
Ślązak postanowił przenieść nas w świat 
muzyki bajkowej. 
 Podczas koncertu mogliśmy 
usłyszeć utwory z takich filmów jak „Po-
cahontas”, „Król lew”, „Kraina lodu”, 
„Piękna i Bestia”, czy „Iniemamocni”.  
W finale nie zabrakło także polskich ak-
centów w postaci muzyki z filmu „Akade-
mia Pana Kleksa”. Licznie zgromadzona 
publiczność w Sali Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej swoją aprobatę wyraziła brawa-
mi na stojąco, doceniając kunszt, poziom  
i pomysł. Na atrakcyjność koncertu 
wpływ miał także udział chóru, któ-
ry świetnie przygotował jego dyrygent  
Tomasz Zalewski. 
 Młodzieńcza radość, uśmiech 
i zaangażowanie to obrazek, który ema-
nował ze sceny i udzielał się także słu-
chaczom, którzy niejednokrotnie śpiewali 
wraz z artystami. Należy dodać, że wraz 
z chórem i orkiestrą wystąpili tacy soliści 
jak Basia Majewska, Karolina Święto-
chowska, Roman Kogut, Kuba Odziem-
czyk oraz 10-letnia Maja Demianiuk,  
a brawom nie było końca…

Marcin Ślązak, fot. z arch. orkiestry
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23 i 24 lutego 2019 r. w gościnnych 
progach Szkoły Podstawowej nr 1  
pod honorowym patronatem Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
odbyła się jubileuszowa V Wystawa 
i Konkurs Modelarski, którego orga-
nizatorami byli Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Przełom” w Mińsku Mazo-
wieckim oraz działający przy Klubie 
Osiedlowym Spółdzielni Klub Mo-
delarski „Sęp”. 

Podczas wystawy zwiedzający mo-
gli obejrzeć ok. 480 modeli. Konkurs 
zgromadził 448 modeli wystawionych 
przez 58 juniorów oraz 73 seniorów  
z Polski, Litwy i Rosji, które rywalizowały  
w róznych kategoriach.

Główne nagrody w postaci pucharów 
oraz nagród rzeczowych otrzymali:
- Jacek Małkowski za model Kościół  
Mariacki (Puchar z-cy Prezesa Zarządu  
za najładniejszy model kartonowy),
- Adam Grzymski za model samolotu 
Fokker E.II (Puchar z-cy Prezesa Zarządu 
za najładniejszy model plastikowy),
- Tomasz Czajkowski za model dioramy 
HMS Beagle (Puchar Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubow-
skiego i GRAND PRIX PUBLICZNOŚCI),
- Vilmantas Norkus (GRAND PRIX WY-
STAWY, Puchar Prezesa Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przełom”).

Adam Dąbrowski, fot. z arch. SM „Przełom”

Wystawa i konkurs modelarski Podróż w czasie...

Takie wnioski mogłam wysunąć ze swo-
jej krótkiej wycieczki razem z moją kla-
są, VIIIa ze Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Jana Pawła II, gdy 18.02.2019r. wraz 
ze swoją wychowawczynią, panią Barba-
rą Czerwińską udaliśmy się do Muzeum 
Ziemi Mińskiej. Przewodnim tematem 
wystawy było życie nauczycieli w cza-
sach II RP. Dzięki niestandardowej formie 
ekspozycji, odwzorowującej mieszkanie 
rodziny Sylwestrowiczów mogliśmy zo-
baczyć dwudziestolecie międzywojenne 
oczami ludzi, którzy żyli w tych czasach. 
Józef Sylwestrowicz i jego żona, Janina 
byli nauczycielami. Mężczyzna dodatko-
wo interesował się sztuką i sam malował 
- w czasie zwiedzania wystawy można 
wielokrotnie natknąć się na akwarele jego 
autorstwa. Mnie osobiście najbardziej 
zainteresowała duża szafa z ubraniami 
damskimi, należącymi do pani domu. Me-
bel stał w... kuchni.
 Zwiedzając domostwo rodziny 
Sylwestrowiczów, można nie tylko posze-
rzyć swoją wiedzę z historii lat międzywo-
jennych, ale przede wszystkim spojrzeć  
z bliska na życie codzienne, które toczyło 
się kiedyś między tymi ścianami, a także 
ujrzeć zainteresowania rodziny, zorien-
tować się,  jak spędzali wolny czas jej 
członkowie, czy chociażby jak wyglądał 
wystrój ówczesnych wnętrz. Uwagę mo-

„Dzisiaj trudno jest zainteresować czymś na dłużej ludzi z mojego pokolenia. Nie zawsze jest to negatywna cecha, 
bo dzięki niej wymyślamy wiele ciekawych i niestandardowych rzeczy, z pewnością jednak stała się ona zmorą 
grona pedagogicznego, które nieprzerwanie od ponad 100 lat walczy z uczniami o uwagę w trakcie lekcji.”

ich rówieśników zwrócił brak wielu sprzę-
tów domowych, bez których dziś nie wy-
obrażamy sobie życia. Zaś te, które były, 
wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj,  
np. żelazko.
 Po zakończeniu warsztatów  
i powrocie do szkoły wszyscy stwierdzi-
liśmy, że pomimo nie tak krótkiej drogi 
warto było przyjść na warsztaty i posze-

rzać swoje horyzonty, dlatego gorąco 
zachęcam wszystkich amatorów historii 
(i nie tylko), by odwiedzili kiedyś tę wy-
stawę.

Apolonia Rokicka - uczennica kl. 8a
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II  

w Mińsku Mazowieckim

Wnuczęta z radością zaprezentowały 
program artystyczny, w którym znalazły 
się wesołe i skoczne piosenki, wiersze 
oraz życzenia pełne miłości i radości. Nie 
zabrakło również popisów gry na fletach, 
konkursów, wspólnych zabaw z wnu-
kami. Wiele radości i śmiechu wzbudził  
taniec integracyjny „Belgijka”, natomiast 
wielu wzruszeń dostarczyło nam wspólne 
kolędowanie, które jest jednym z najpięk-
niejszych polskich zwyczajów związa-
nych ze świętami Bożego Narodzenia.
Spotkania w poszczególnych klasach 
okazały się doskonałą okazją do wzmac-
niania więzi uczuciowej z rodziną i inte-
gracji szkoły z domem rodzinnym.
 Wszystkim babciom i dziadkom 
życzymy dużo zdrowia, spełnienia ma-
rzeń i 100 lat. Do zobaczenia za rok!

Grażyna Suchodolska

Zimowe spotkanie z babciami i dziadkami
Babcia i dziadek to obok rodziców najważniejsze osoby w życiu dziecka, o czym mogli się przekonać uczestnicy 
spotkań zorganizowanych z okazji Dnia Babci i Dziadka przez nauczycieli klas I-III. 
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Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”

Rozpoczęcie  robót na ulicy Paderewskiego
14 lutego  2019 r.  zawarto umowę na realizację Zadania nr 10 „Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Ignacego  
Paderewskiego”. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o.  z siedzibą w miejscowości 
Mińsk Mazowiecki, ul. Przemysłowa 7. Inwestycja będzie realizowana  do  31 maja 2019 roku.

Zakres robót obejmuje m.in.:
- budowę 2 odcinków sieci kanalizacji deszczowej; 
- przebudowę rowu wzdłuż ul. Dąbrówki;
- budowę nowej nawierzchni jezdni oraz poboczy;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 388 252,51 zł, w tym koszty kanalizacji deszczowej  67 161,27 złotych. 

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta

Jak informuje portal komunalny.pl, wśród 
kryteriów oceny bierze się pod uwagę 
inwestycje spółki w porównaniu do jej 
wielkości, wyniki finansowe, ceny wody  
i ścieków, awaryjność sieci, działania 
promocyjne, marketingowe i edukacyjne. 

Ranking ma na celu pokazanie czołów-
ki branży wodno-kanalizacyjnej, wy-
różnienie najlepszych przedsiębiorstw,  
ale przede wszystkim pokazanie jak wiel-
ki wysiłek przedsiębiorstwa wkładają  
w codzienną pracę, utrzymanie wysokiej 
sprawności technicznej urządzeń i insta-
lacji przez cały rok.
 

Dziennik Gazeta Prawna wyróżnił w prestiżowym rankingu przed-
siębiorstw wodno-kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Mińska Spółka znalazła  
się w wąskim i doborowym towarzystwie wiodących firm komunalnych  
i może być wzorem dla kilkuset pozostałych przedsiębiorstw z całej  
Polski, które ubiegały się o takie wyróżnienie. 

W ostatnich latach mińskie wodocią-
gi zrealizowały szereg strategicznych  
dla miasta i całego regionu inwestycji  
w infrastrukturę wodno-ściekową. Wpro-
wadzone zostały zasady nowoczesnego 
zarządzania oraz optymalizacji kosztów 
działalności. Dzięki sprawnemu rozwo-
jowi, ceny wody i ścieków pozostawały 
przez 6 lat na tym samym poziomie. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowiec-
kim jest prekursorem szeregu rozwią-
zań w zakresie edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieży, a także inicjatorem 

wielu rozwiązań w zakresie promo-
cji picia wody z kranu, czy zapobiega-
niu zaśmiecania kanalizacji sanitarnej. 

Wierzymy, że poprzez nieustanny rozwój, 
pokorę i troskę o naszych odbiorców, 
uda się nam pozostać w tym prestiżo-
wym rankingu także w latach kolejnych.

PWiK Sp. z o.o.
fot. z arch.  PWiK

Mińskie wodociągi wyróżnione 
przez Gazetę Prawną

Trwa budowa tunelu dla pieszych i rowerzystów
W czwartek, 7 marca, burmistrz 
Marcin Jakubowski uczestniczył  
w spotkaniu na terenie budowy 
przejścia pieszo-rowerowego w cią-
gu ulic Sosnkowskiego i Chróście-
lewskiego. 
 W obecności starosty Anto-
niego J. Tarczyńskiego, wicestarosty 
Witolda Kikolskiego, radnych powiato-
wych Alicji Cichoń i Zbigniewa Grzesiaka, 
radnego miasta Tomasza Płochockiego 
oraz przedstawicieli jednostek współ-
uczestniczących w inwestycji omówiono 
stan i przebieg realizacji zadania. Ulice 
Sosnkowskiego i Chróścielewskiego są 
drogami powiatowymi. Miasto Mińsk 
Mazowiecki na tę inwestycję udzieliło  
Powiatowi Mińskiemu pomocy finanso-
wej w wysokości 40% kosztów.

red. fot. z arch. UM MM
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Pierwszy etap konkursu,  który trwał od 21 
grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r. nawią-
zywał do 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości. Uczestnicy mieli za zadanie zbudo-
wać stronę internetową prezentującą ślady 
walk o niepodległość w ich gminie.

Komisja konkursowa zakwalifikowała do 
drugiego etapu 8 drużyn. Byli to:
1. Jakub Zwierz i Dominik Ostrowski, 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Żakowie 
pod opieką Arkadiusza Pomiernego;
2. Natalia Błachnio i Filip Tymiński, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 4 w Sulejówku 
pod opieka Doroty Stępień;
3. Piotr Szykuła i Jakub Baranowski, ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Halinowie, opiekun Dorota Bębnowicz;
4. Dominika Urzynowska, Oliwia Dobosie-
wicz, uczennice uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Sulejówku, pod opieką Doroty 
Stępień;
5. Krzysztof Jurkowski, Wojciech Wielądek, 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Żakowie, 
pod opieką Arkadiusza Pomiernego;
6. Mikołaj Wojtasiewicz, Filip Woźnica, 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzezi-
nach, opiekun Ewa Gibała;
7. Sebastian Dula i Filip Lisiecki, ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Mińsku Mazowieckim;
8.     Błażej Nowak, Kacper  Majchrowicz,  ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Mińsku Mazowieckim. 

1 marca 2019 r.  w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim odbył się 
finał X Powiatowego Konkursu Informatycznego GIMBIT, organizowanego przez nauczycieli informatyki Zespołu, 
pod przewodnictwem Marka Szczurowskiego. W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie siódmych i ósmych 
klas szkół podstawowych oraz trzeciej klasy gimnazjum. Otwarcia jubileuszowej edycji finału konkursu dokonał 
dyrektor Zespołu Tomasz Płochocki.

Konkurs informatyczny GIMBIT

 Mowa tu o klasach przysposa-
biających do pracy prowadzonych od kil-
kunastu lat przez Szkołę Podstawową nr 3 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 
(ul. Budowlana 2) we współpracy z Hufcem 
Pracy. Nauka w takich klasach wygląda nie-
co inaczej niż w standardowej szkole pod-
stawowej, bo uczniom zapewnia się i naukę,  
i zdobywanie kompetencji zawodowych. 
– Nasi nauczyciele prowadzą lekcje z ucznia-
mi z klas przysposabiających do pracy. Ota-
czamy nasze dzieciaki pomocą pedagoga, 
psychologa. Pracujemy nad ich motywacją 
do pracy. Mogą osiągać sukcesy na miarę 
swoich możliwości – mówi dyrektor szkoły, 
Grzegorz Wyszogrodzki.
 A komendant Hufca Pracy, Hanna 
Przybysz dodaje:
– Współpracujemy z ok. 70 pracodawcami  
w Mińsku i w okolicznych gminach. Dzięki 
temu nasi uczniowie mogą odbywać praktyki 
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.  Uczą 
się u rzemieślników, a na koniec nauki zdają 
egzamin sprawdzający, który daje im pierwsze 
kwalifikacje zawodowe.  
 Pani komendant dodaje także, że 
dzięki takiej współpracy wielu uczniów nie 
tylko kończy szkołę podstawową i zdobywa 
pierwsze szlify zawodowe, ale niektórzy spo-
śród nich kontynuują naukę w szkołach bran-
żowych, technikach, a także liceach. Chwali 
się absolwentką, która ukończyła studia ma-
gisterskie. Wymienia liczne zawody, których 
młodzi ludzie mogą się uczyć w czasie prak-
tyk (m.in. piekarz, mechanik, blacharz, stolarz, 
fryzjer, cukiernik, murarz, wulkanizator, ślu-
sarz, fotograf). 

 Na przestrzeni kilkunastu lat funk-
cjonowania klas przysposabiających do 
pracy mury szkoły opuściło ponad 1000 ab-
solwentów. Dla wielu spośród nich ta forma 
kształcenia była jedyną szansą uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły. Zdarzają się 
w życiu różne sytuacje utrudniające naukę w 
standardowym trybie. Często też po okresie 
trudności, a czasem burzliwego dojrzewania, 
przychodzi opamiętanie i chęć, żeby jednak 
zagwarantować sobie jakiś edukacyjny start. 
Klasy przysposabiające do pracy stwarzają 
warunki do takiego „miękkiego lądowania”. 
– Wielokrotnie obserwowaliśmy historie swo-
ich uczniów, którzy przychodzili do nas po trud-
nych przejściach w rodzinie, poprzedniej szkole 
czy w grupie rówieśniczej, a tu wychodzili na 
prostą. Cudów nie zagwarantujemy, ale może-
my pomóc wrócić na start, ułatwić planowanie 

Szansa na sukces

W drugim etapie uczniowie rozwiązywali 
test z zakresu budowy stron internetowych. 
Zaprezentowali bardzo wysoki poziom i wy-
kazali się dużą wiedzą informatyczną. 

Komisja po podsumowaniu wyników  
z pierwszego i drugiego etapu przyznała na-
stępujące miejsca:
I miejsce: Natalia Błachnio i Filip Tymiński, 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Su-
lejówku;
II miejsce: Jakub Zwierz i Dominik Ostrow-
ski, uczniowie Szkoły Podstawowej w Ża-
kowie;
III miejsce: Dominika Urzynowska, Oliwia 
Dobosiewicz, uczennice Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Sulejówku.

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagro-
dy, a wszyscy uczestnicy dyplomy oraz 
drobne upominki. 

Nagrody w konkursie ufundowały: Firma 
Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT oraz 
Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 im. Powstańców Warszawy  
w Mińsku Mazowieckim. Sponsorem słod-
kiego poczęstunku była Piekarnia-Cukiernia 
WIELGOLAS.

Wszystkim drużynom dziękujemy za udział  
i gratulujemy uzyskanych wyników.

Marek Szczurowski
fot. z arch. ZSZ nr 2

Nie wszystkim i nie zawsze udaje się ukończyć szkołę podstawową w regulaminowym tempie. Zdarzają się ucznio-
wie, którzy skończyli już 15 lat, a z różnych życiowych powodów nie są w stanie zdać do kolejnej klasy lub ukoń-
czyć szkoły. Warto wiedzieć, że istnieją w Mińsku Mazowieckim klasy, które takim uczniom dają szansę na zawo-
dowy i często życiowy – sukces.

dalszego rozwoju – podkreśla dyrektor Wy-
szogrodzki.  
 Wychowawcy w klasach przyspo-
sabiających do pracy wielokrotnie spotyka-
ją się ze swoimi wychowankami po latach  
i słyszą od nich słowa podziękowania za wy-
ciągnięcie ręki, kiedy już wszyscy uznali, że 
nie mają szans. Warunkiem nauki w klasie 
przysposabiającej do pracy jest ukończenie 
15 lat i opinia z poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej wskazująca na zasadność kon-
tynuacji nauki właśnie w takiej klasie. Reszta 
zależy już od ucznia. 
 Szczegółowe informacje można 
uzyskać na stronie www.sp3mm.pl lub na 
stronie OHP, a także telefonicznie w obu 
tych placówkach.

Iza Saganowska, fot. z arch SP nr 3
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Z ŻYCIA MIASTA Z ŻYCIA MIASTA

Gwiazdka w sercu
24 stycznia społeczność Szkoły Podstawowej nr 6  im. Henryka Sienkiewicza zebrała się w sali gimnastycznej na 
niezwykłym koncercie. Z potrzeby chwili uczniowie i nauczyciele zorganizowali koncert charytatywny „Gwiazdka 
w sercu”.

Szczepienie to najbardziej skuteczny i naj-
tańszy sposób walki z wieloma choroba-
mi. Jest to również najprostsza metoda, 
by ratować życie dzieci na wielką skalę.

Podczas zajęć przedszkolaki odbyły „po-
dróż przez kontynenty”. Poznały różne 
kultury, zapoznały się z sytuacją ich rówie-
śników w odległych, nieznanych im dotąd 
regionach, zostały zapoznane z proble-
mem dostępności szczepień. Kształtowa-
na była u dzieci postawa otwartości i tole-
rancji na inne kultury.

Następnie w ramach akcji „Wszystkie Ko-
lory Świata” dzieci z grupy 0a wraz z ro-
dzicami, dziadkami uszyły charytatywne 
szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te są 
niezwykłe, bo symbolizują pomoc wycho-
wanków dla najbardziej potrzebujących 
dzieci na świecie. 

Cudowne szmaciane dzieła sztuki można 
było kupić na licytacji, która odbyła się 
21 lutego 2019 r., podczas uroczystości 
„Dzień Wszystkich Kolorów Świata”.

Publiczność serdecznie powitał pan dy-
rektor Sławomir Domański, który przy-
bliżył zgromadzonym szczytny cel spo-
tkania – zebranie środków na ratowanie 
życia najbardziej potrzebujących dzieci. 
Życzył również wszystkim miłych wrażeń 
podczas oglądania części artystycznej. 
Uczestnicy imprezy obejrzeli film doku-
mentalny przedstawiający pracę organi-
zacji UNICEF, niosącej pomoc dzieciom 
na całym świecie. Następnie wystąpił wie-
lobarwny, energetyczny zespół taneczny 
Duet Kids w układzie „Jesteś tęczą”.

Potem prezentowali się uczniowie z grup  
0a, 0b, 0c, 0d. Dzieci śpiewały m.in. pio-
senki z repertuaru Majki Jeżowskiej „Ko-

Wszystkie kolory świata

lorowe dzieci”, „Wszystkie dzieci nasze 
są”, recytowały wiersz W. Fabera „Dzieci 
świata”. Widzowie mogli zobaczyć taniec  
z pomponami czy taniec z chusteczkami.  

Po obejrzeniu krótkiego filmiku „Marze-
nia dzieci”, zgromadzeni odpowiadali na 
pytanie: czy istnieje uniwersalna rzecz, 
która pomaga spełniać marzenia? Odpo-
wiedź była jedna – „zdrowie”. Niestety jest 
wiele chorób na świecie, których skutki 
uniemożliwiają dzieciom prawidłowy roz-
wój. Są jednak szczepienia, które chronią 
przed tymi chorobami. Po tych reflek-
sjach rozpoczęła się licytacja laleczek, 
którą profesjonalnie poprowadziły mamy 
uczniów, panie Beata, Magdalena, Edyta 
oraz pani Agnieszka, która przyjmowała 
pieniądze z licytacji. Publiczność otwiera-
ła portfele i serca. Do licytacji wystawiono 
20 pięknych, niepowtarzalnych, uszytych 
z serca laleczek. Każda laleczka znalazła 
swojego właściciela,  maskotki rozchodzi-
ły się jak świeże bułeczki. Udało nam się 
zebrać 2500 zł na wsparcie programów 
ratujących życie dzieci. Nasza darowi-
zna pozwoli na uratowanie życia wielu 
dzieci i zaszczepienie ich przeciw najpo-
ważniejszym chorobom wieku dziecięce-
go, takim jak tężec, polio, gruźlica, odra.  
Dziękujemy!

Pan dyrektor Sławomir Domański wręczył 
dyplomy wszystkim dzieciom, które uszyły 
lalki oraz serdecznie pogratulował nabyw-
com laleczek. Nagrodę i dyplom dostała 
również Natalia Drzazga, której laleczka 
wygrała w przedszkolnym konkursie na 
„Najładniejszą laleczkę”. Jej lalka będzie 
reprezentowała nasz Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 w ogólnopolskim kon-
kursie na „Najbardziej oryginalną laleczkę” 
zorganizowanym przez UNICEF.    

  MoNika Kowalewska-Głogowska, fot. z arch. ZSP nr 1

Stowarzyszenie organizuje od lat cykle cha-
rytatywnych Międzynarodowych Spotkań 
Integracyjnych na terenie całej Polski. Wy-
stępy młodych artystów mają na celu wspo-
móc Rodzinny Dom Dziecka oraz umożli-
wić dzieciom i młodzieży z Wołynia pobyt  
w Polsce.
Uczniowie Szóstki, nauczyciele, rodzice 
oraz zaproszeni goście z ogromną przyjem-
nością podziwiali przepiękne widowisko, 

w czasie którego można było podziwiać 
kunszt baletowy młodziutkiej grupy, pre-
zentującej tańce z całego świata – od Ukra-
iny po Chiny. Okazało się, że utalentowany 
zespół, który liczy ponad dwustu tancerzy 
wytańczy wszystko, nawet... randkę. 
Artyści tanecznym krokiem wprowadza-
li uczniów szkoły w świąteczne i całkiem 
zimowe klimaty. Wnieśli również niepraw-
dopodobną energię, kunszt, zapał i miłość 

do tańca – tańczyli nawet za kulisami! Balet 
klasyczny, tańce współczesne, towarzy-
skie, etiudy taneczne, a nawet taneczne 
inscenizacje bajek, to chleb powszedni dla 
tej formacji tanecznej. Atrakcją są także ich 
stroje, dopasowane do każdego wyjścia na 
scenę. Co ciekawe, projektują i szyją je sami 
tancerze. Od 1996 roku wykonali aż cztery 
i pół tysiąca kostiumów. Było co podziwiać. 
Wszystkie różnobarwne, przepiękne, este-
tyczne, klimatyczne i folklorystyczne. Trud-
no było od nich oderwać wzrok. 
Widowisko zostało przyjęte z ogromnym 
uznaniem, o czym świadczyły gromkie 
oklaski. W podziękowaniu artyści otrzymali 
słodkie smakołyki, które wręczały dyrektor-
ki: Anna Zalewska, Elżbieta Brygoła oraz 
Renata Maciejec. 

Sami tancerze nie kwapili się do opuszczenia 
sceny, bo bardzo im się spodobała atmosfe-
ra panująca w sienkiewiczowskiej placówce. 
Świeżość i entuzjazm zespołu Kwieciste 
Gwiazdy  zachwyciły  wszystkich i wzbu-
dziły podziw. Trudna sytuacja życiowa  
i bytowa przybyszów za wschodniej grani-
cy nie stała się przeszkodą w ich rozwoju 
artystycznym. Dla niejednego rówieśnika  
z mińskiej Szóstki stali się zapewne przykła-
dem ludzi z pasją.

Teresa Romaszuk, fot. z arch.  SP nr 6

Podczas występów została przeprowa-
dzona zbiórka pieniędzy dla dwójki dzie-
ci i matki naszego ucznia zmagających 
się z chorobą nowotworową. W kon-
cercie wystąpili uczniowie, absolwenci 
naszej szkoły oraz zaproszeni goście. 
Z ogromnym przejęciem młodzi artyści 
przedstawili kolędy i pastorałki polskie, 
wysłuchaliśmy również pieśni ukraińskich  
w wykonaniu rodziny Jurkowskich. Dzię-
ki współpracy ze Szkołą Podstawową nr 
5 im. J. Wybickiego mogliśmy również 
podziwiać piosenki przygotowane przez 
chór tej szkoły, występujący pod kierun-
kiem Magdaleny Jakubowskiej.

Koncert spotkał się z ogromnym zainte-
resowaniem uczniów. Zebrane pieniądze 
zostały przekazane potrzebującym rodzi-
nom. 

Agnieszka Łodyga
fot. z archiwum SP nr 6

Styczeń, jak przystało na karnawał jest czasem koncertów i tańca. I z tej okazji właśnie, w Szkole Podstawowej  
nr 6 brawurowo zatańczył Teatr Tańca „Kwieciste Gwiazdy” z Kiwerc (Ukraina). Koncert zorganizował i poprowadził 
Sławomir Osiński, reprezentujący Dziecięce Artystyczne Koncerty Integracyjne - „Dajmy Dzieciom Uśmiech”. 

Taneczne pasje w „Szóstce”

Uczenie dzieci empatii jest jedynym z celów przyświecających działalności naszej społeczności szkolno-przedszkol-
nej. Nawet najmłodsze dzieci wiedzą, że pomaganie jest przyjemne. W bieżącym roku szkolnym nasza placówka po 
raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata”, organizowanej przez UNICEF Polska.  
Akcja ma na celu wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata.
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MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA

KULTURA

25 stycznia z inicjatywy dyrektor 
MSA Pauliny Rzewuskiej-Kory-
cińskiej  odbył  się koncert karna-
wałowy dla szkół podstawowych, 
którego celem była prezentacja 
instrumentów dętych. Nie zabrakło 
jednak dźwięków fortepianu, akor-
deonu oraz  kameralistyki wokalnej. 
O brzmieniu instrumentów opowia-
dał konferansjer koncertu - Janusz 
Komuda. Publiczność wysłucha-
ła następujących wykonawców 
i utworów:

1. Klasa śpiewu: Halszka Rembowska  
i Amelia Rymanowska – Modelka.  
2. Flet poprzeczny: Dominika Kobza  
– Gerard Meunier – Le Marie.
3. Fortepian: Duet – Amelia Wiercioch 
i Maciej Bogdański – J. Strauss – Nad 
pięknym modrym Dunajem.
4. Klarnet: Aleksandra Bodecka – Kar-
nawał wenecki.
5.  Akordeon: Emilia Delegacz – W. A. 
Mozart – Marsz turecki.
6. Gitara klasyczna – Benedykt Soko-
łowski – Mirosław Drożdżowski – Bossa 
na każdy dzień.
7. Saksofon – Mateusz Waligóra – Je-
an-Baptiste Loeillet – Sonata część IV 
Allegro Giocoso.
8. Flet poprzeczny: Aleksandra Kru-
szewska – Wilhelm Popp – Mały Kon-
cert  cz. II Allegretto.
9. Fortepian: Natalia Komorzycka  
– F. Chopin – Preludium h–moll.
10. Flet poprzeczny i fortepian: Alek-
sandra Kruszewska i Natalia Komorzyc-
ka – Mili pastuszkowie.
11. Trąbka i puzon: Dawid Ławryno-
wicz i Bartosz Kosim – Ryszard Jasiński  
– Simply Blues. 
12. Zespół wokalny: Juliusz Dixon i Be-
verly Ross – Lollipop. 

Cieszymy się z dobrego koncertu. 
Mamy nadzieje, że słuchacze podzielą 
się wrażeniami i zdobytą wiedzą z ro-
dzicami. Może ktoś zechce dołączyć do 
grona uczniów naszej szkoły?  Rekruta-
cja do szkoły zbliża się małymi kroczka-
mi. Zapraszamy dzieci i młodzież!

Joanna Nowik, fot. z arch MSA

     

Sukces uczniów w konkursie kolęd

W styczniu uczniowie naszej szkoły 
zagrali koncert noworoczny dla se-
niorów ze Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. 

W programie znalazły się kolędy oraz 
utwory z programu klas instrumentalnych. 
Widownia  wysłuchała się w dźwięki for-
tepianu, fletu poprzecznego, akordeonu, 
gitary i skrzypiec.  W programie koncertu 
znalazły się także  życzenia z okazji Dnia 
Babci i Dziadka.

Drogim Seniorom życzymy zdrowia, po-
myślności i realizacji marzeń w Nowym 
Roku 2019. Dziękujemy za zaproszenie!

Oprac. Joanna Nowik, fot. z arch MSA

25 stycznia w Powiatowym Młodzie-
żowym Domu Kultury w Otwocku 
odbył się koncert laureatów XVI Po-
wiatowego Konkursu Kolęd i Pasto-
rałek, w którym wystąpiło rodzinne 
trio uczniów naszej szkoły: Felicyta 
(flet), Felicjan (klarnet) i Benedykt 
(gitara). 

Rodzeństwo Sokołowskich, występują-
ce pod nazwą „Szczęśliwe Dzieciaki”, 
zdobyło I nagrodę w kategorii zespołów 
kl. I-IV. „Józefie, stajenki nie szukaj” – to 
ten utwór przyniósł zwycięstwo naszym 
uczniom. 

Serdecznie gratulujemy!

Joanna Nowik, fot. z arch MSA

Koncert w siedzibie 
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Koncert karnawałowy 
dla szkół podstawowych

msamm.pl

KULTURA

MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Publicznej
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

26 stycznia Szymon Hołownia po raz 
trzeci odwiedził naszą Bibliotekę. Pre-
tekstem do spotkania z czytelnikami 
była promocja jego najnowszej książki  
pt. „Boskie Zwierzęta”. Pomimo trwa-
jących ferii zimowych, które wiele osób 
spędza poza Mińskiem Mazowieckim, 
sala była pełna słuchaczy. Jak postrze-
gać zwierzęta z perspektywy chrześci-
jańskiej? Jaki status mają te stworzenia 
względem człowieka? Powyższe pytania 
były przedmiotem rozważań tego wieczo-
ru. Szymon Hołownia poruszył kwestie 
związane z przemysłową hodowlą zwie-
rząt i ich cierpieniem. Opowiadał o tym, 
jak kultura różnymi metodami maskuje 
niewygodny temat zabijania zwierząt. Au-
tor przedstawił wiele sposobów na to, aby 
zwiększyć poziom własnej świadomości 
ekologicznej i przekuć ją na konkretną 
postawę życiową – poczucia wspólnoty 
z innymi organizmami żywymi i odpowie-
dzialnością za nie. To my decydujemy, jak 
będzie wyglądał nasz świat w przyszłości. 
Poprzez drobne wybory, dokonywane na 
co dzień, możemy wiele zmienić. Każda  
z przybyłych na spotkanie osób miała 
możliwość indywidualnej rozmowy z au-
torem, zdobycia jego autografu i wspól-
nego zdjęcia.   

Ferie 
w Bibliotece
Pogoda tegorocznej zimy nie zawsze za-
chęcała dzieci do lepienia bałwanów, czy 
też łyżwiarskich wyczynów. W związku 
z tym, Biblioteka przygotowała dla ma-
luchów i młodzieży alternatywną formę 
spędzania czasu wolnego od szkolnych 
obowiązków. Tegoroczne ferie zimowe 
przebiegły dwutorowo. Dla najmłodszych 
czytelników moc wrażeń przygotował 
Oddział dla Dzieci, a o atrakcje dla star-
szych zadbała Czytelnia. 

Oddział dla Dzieci przygotował ferie pod 
hasłem „Wyprawa na Biegun”. Maluchy 
wzięły udział w warsztatach plastycz-
nych, podczas których tworzyły arktycz-
ne mydła glicerynowe i malowały „solą 
na biegunie”. Wspólnie z EBU Biblioteka 
zorganizowała dwie niezapomniane „wy-
prawy na Biegun”. Podczas tych „ekspe-
dycji” dzieciaki pod okiem wolontariuszy 
wykonywały prace plastyczne i wspólnie 
bawiły się w zdobywanie górskich szczy-
tów. Dzieci z wielką chęcią przybyły rów-
nież na Teatrzyk, na naszej bibliotecz-
nej scenie wystąpił Teatr Urwis. Licznie 

uczestniczyły także w „Zimowych Kino-
tekach”. Obowiązkowym punktem ferii  
w Oddziale dla Dzieci był Bal Karnawało-
wy oraz spotkanie autorskie – oczywiście 
również związane z górskimi wyprawami. 
Naszym gościem była Weronika Górska, 
autorka baśni „O górze, która wybrała 
się w świat. Przygody małej Czantorii”. 
Podczas spotkania z młodymi Czytel-
nikami, Pani Weronika zaprezentowała 
przedmioty niezbędne do zdobywania 
górskich szczytów, takie jak: czekan, 
raki, kijki trekingowe. Opowiedziała,  jak 
należy się przygotować do wspinaczki, 
aby wędrówka była bezpieczna. 

Natomiast Czytelniana Gralnia na czas 
ferii zimowych stała się miejscem peł-
nym magii i tajemnic. Wszystkie zajęcia 
organizowane przez Czytelnię były zwią-
zane z niezwykłą postacią literacką, jaką 
jest Harry Potter. W wydarzeniach wzięła 
udział młodzież w wieku 13-17 lat. Dzia-
ło się wiele! Gralnia zorganizowała turniej 
gry w Cluedo Harry Potter. Młodzież co-
dziennie czytała wspólnie fragmenty po-
wieści, układała też puzzle z wizerunkiem 
Harry’ego Pottera. Dodatkową atrakcją 
była możliwość stworzenia własnej ko-
szulki z motywami zaczerpniętymi z po-
wieści o Harry’m. W pierwszym tygodniu 
ferii Bibliotekę odwiedziła Monika Wasi-
lewska – Mistewicz, filolog i miłośniczka 
HP. Opowiedziała o fenomenie literac-
kim powieści J.K. Rowling oraz o swojej 
wycieczce do studia Warner Bros, gdzie 
powstały filmy o nastoletnim czarodzieju. 
W drugim tygodniu młodzież sprawdziła 
swoją wiedzę z zakresu zaklęć, eliksirów 
oraz ogólnej wiedzy o bohaterze książ-
ki i jego świecie. Biorąc udział w S.U.M. 
-ach (Standardowych Umiejętnościach 
Magicznych). Na finalistów wszystkich 
feryjnych zmagań czekały nagrody, m. in. 
kubek, książki, breloki, słodycze („fasolki 
wszystkich smaków”). I choć nie było Sa-
mi-Wiecie-Kogo, czas ferii w Gralni z całą 
pewnością można uznać za udany!

Cieszymy się, że dzieci i młodzież tak 
chętnie i licznie wzięły udział we wszyst-
kich wydarzeniach, jakie odbyły się  
w czasie ferii w Bibliotece i zapewnia-
my, że na młodych Czytelników czeka 
tu mnóstwo atrakcji o każdej porze roku,  
nie tylko w zimie.

ZAPOWIEDZI
12 marca, o godz. 18:30 w ramach cyklu „spotkanie  
z wydawcą” naszym gościem będzie redaktor naczel-
na Wydawnictwa MG, Dorota Malinowska – Grupińska. 
Wspólnie odkryjemy sekrety pracy wydawcy i poznamy 
mechanizmy działania rynku książki.  

MBP,  fot z arch. MBP 

  

Spotkanie z Szymonem 
Hołownią – „Boskie Zwierzęta” 
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Spotkania salonu poetyckiego stały  
się już tradycją niedzielnego popołudnia 
w MDK. Tym razem gościliśmy Jacka Po-
niedziałka, który zmierzył się z twórczo-
ścią Juliana Tuwima oraz Agnieszkę Wa-
gner, w interpretacji której publiczność 
usłyszała poezję Sylvii Plath. Scenariusz  
i prowadzenie spotkań salonu poetyckie-
go - Anna Obszarna.

Fitness 
dla mózgu 
Nie od dziś wiadomo, że łamigłówki i gry 
logiczne pomagają usprawnić funkcjono-
wanie mózgu. Okazuje się jednak, że naj-
bardziej pozytywny wpływ na ten organ 
ma rozwiązywanie krzyżówek. 

Wychodząc naprzeciw inicjatywie Lu-
belskiego Klubu Szaradzistów „Luks”,  

26 stycznia Miejski Dom Kultury zorgani-
zował I Szaradziarskie Mistrzostwa Mińska 
Mazowieckiego. Pasjonaci umysłowych 
rozrywek przyjechali licznie do Mińska  
z całej Polski. Patronat medialny nad wy-
darzeniem objął magazyn „Rozrywka”. 
Konkurs składał się z dwóch etapów,  
w których uczestnicy zmierzyli się w su-
mie z kilkudziesięcioma zadaniami. I miej-
sce zajął Dawid Kupiec z Warszawy, na 
II miejscu uplasował się Paweł Kustoń  
z Krakowa, III lokatę zajął Marcin Radoń 
również z Krakowa. Nagroda specjal-
na w kategorii „Z czym to jeść” przypa-
dła Aleksandrze Stępień-Dąbrowskiej  
z Józefowa. Najlepszym zawodnikiem  
z Mińska Mazowieckiego okazała się Jo-
anna Fabisiak, która również otrzymała 
nagrodę specjalną. 

W związku z ogromnym zainteresowa-
niem, z jakim spotkały się rozgrywki oraz 
prośbami mińskich szaradzistów, w Miej-
skim Domu Kultury inicjujemy spotkania 
Mińskiego Klubu Szaradzistów. Będą się 
one odbywały w każdy ostatni piątek mie-
siąca o godz. 18.30. Na pierwsze spotka-
nie miłośników krzyżówek, rebusów, sza-
rad i wielu innych łamigłówek zapraszamy 
29 marca. Wstęp wolny. 

Franek włóczęga 
i legend księga
Jak Aspiryna pomogła Bazyliszkowi, 
czemu Pan Twardowski nie nudzi się na 
Księżycu, skąd Lech ma miecz i dlacze-

go czasem warto zatrzymać czas - na te 
pytania odpowiedzieli bohaterowie bajki, 
jaką najmłodsi widzowie mogli zobaczyć 
w MDK 27 stycznia.

Franek Włóczęga – mały chłopiec o wy-
bujałej wyobraźni wraz ze swoją kole-
żanką Olą – wielbicielką gier komputero-
wych, za sprawą magicznej księgi trafiają 
do zagadkowego świata… polskich le-
gend i baśni! Napotykając postaci takie 
jak Popiel, Bazyliszek, Lech, czy Pan 
Twardowski, bohaterowie przeżywają 
liczne przygody i sami, wraz z pomocą 
widzów, biorą udział w rozwiązaniu le-
gendarnych historii. 

Ta niezwykła podróż to dla najmłod-
szych wspaniałe źródło wiedzy na temat 
legend polskich regionów i baśniowej 
historii naszego kraju. Co więcej, dzie-
ci przekonują się, że najpiękniejsze 
przeżycia przynosi sięganie po historie 
zawarte w książkach i nasza własna wy-
obraźnia, która właśnie podczas czyta-
nia uruchamia się najmocniej.

Spektakl tematyką sięga do korzeni pol-
skiej tradycji zawartych w legendach,  
w przystępny dla młodego widza sposób 
przedstawiając historie będące jednym 
ze źródeł naszej tożsamości. Spektakl 
stanowi ponadto swoistą promocję czy-
telnictwa wśród najmłodszych, przyczy-
niając się do zwiększenia zaintereso-
wania własną historią i wiedzą zawartą  
w książkach. 

Seks, prochy 
i rock & roll 
Sztuka Ericka Bogosiana w wykonaniu 
Hubert Jarczak, którą dorośli widzowie 
mogli zobaczyć w MDK 27 stycznia ba-
zuje na tekście utrzymanym w konwencji 
monodramu podzielonego na pięć mono-
logów, w których każdy z bohaterów ob-
razuje wizję swojego życia.

Pośród galerii różnych typów znajduje 
się kloszard, mężczyzna uzależniony od 
seksu czy młody chłopak z ogromnym 
kacem po sobotnim wieczorze kawaler-
skim. Monologom wszystkich bohaterów 
towarzyszy seks i prochy, i chociaż wy-
daje się, że wszyscy dobrze się bawią  
w swoich mikro światach, każdy pod ma-
ską pewności siebie skrywa wewnętrzną 
pustkę i niemożność odnalezienia się  
we współczesnym świecie.

Niesamowite
Oczybaszki
Oczybaszki to rodzinna formacja, tworzą-
ca muzykę z pogranicza folku, alternaty-
wy i piosenki autorskiej. Zespół powstał  
w 2016 roku. Występował na scenie 
przed takimi artystami jak Natalia Gro-
siak, Joao de Sousa, Stanisław Soyka 
czy Stanisława Celińska (w ramach Festi-
walu im. Piotra Skrzyneckiego, na którym 
Oczybaszki zdobyły pierwszą nagrodę).  

Ubiegłego lata Oczybaszki wzięły także 
udział w Festiwalu FAMA w Świnoujściu. 
W grudniu ukazała się pierwsza płyta ze-
społu. 

Oczybaszki to, to co pierwotne, proste  
i emocjonalne. To, z czego wyrastamy. 
Zespół zatacza szerokie kręgi wokół fol-

ku. Czuje w nim oswojony mrok i nostal-
gię, ale też bezpieczeństwo – dlatego, 
chcąc nie chcąc, ciągle krąży wokół nie-
go, jak się krąży wokół domu rodzinnego. 
Muzykę grupy charakteryzuje minimalizm 
formy, zaskakujące, często zmieniające 
się instrumentarium oraz senno-baśnio-
wa atmosfera. Najnowszy cykl utworów 
Oczybaszek to utwory inspirowane le-
gendami morskimi z folkloru ludów całe-
go świata.

Zespół wystąpił w MDK 2 lutego w skła-
dzie: Baszka Biel - śpiew, ukulele, gitara 
elektryczna,
Ola Biel (Gocał) - śpiew, melodyka, du-
duk, flet poprzeczny, 
Michał Sember - gitara elektryczna, ka-
limba.

Poeci w Pałacu
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StanD up 
od kuchni

Kolejne spotkanie ze Stand up Polska  
w MDK za nami. Tym razem grupa za-
prosiła na swoje zaplecze. 8 lutego arty-
ści pokazali zespołową twarz sztuki ko-
mediowej. Bo choć na scenie przebywa 
na raz tylko jeden z nich, wzajemnie się 
wspierają, inspirują i nakręcają. Nie obyło 
się oczywiście bez ulubionych komików, 
charyzmatycznego prowadzenia i pozy-
tywnej energii, co w efekcie dało nieza-
pomniany wieczór. 

Piękne 
warsztaty

Praktyczne warsztaty make-up’u 9 lute-
go w MDK poprowadziła Sylwia Sadoch  
Makeup Freak. Wzięły w nich udział zarów-
no osoby, które rozpoczynają przygodę  
z makijażem, jak i te, które chciały pogłę-
bić swoją wiedzę i umiejętności.

Podczas warsztatów krok po kroku omó-
wione zostały wszystkie etapy wykonania 
make-up’u (pokaz na modelce połączony 
z częścią teoretyczną). W części prak-
tycznej pod czujnym okiem instruktorki 
uczestniczki zrobiły sobie makijaże.

Na kolejne warsztaty – tym razem będzie-
my robić skrzynię bądź kufer – zaprasza-
my 23 marca. 

Trzej mistrzowie
Od premiery „Scenariusza dla trzech ak-
torów” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 

na deskach krakowskiego Teatru Scena 
STU minęło trzydzieści lat. Z tej okazji 
Miejski Dom Kultury 14 lutego zaprosił na 
spektakl, będący wyjątkową okazją do zo-
baczenia w akcji mistrzów polskiej sceny. 
Mistrzowskie trio: Jan Peszek wraz  
z Mikołajem i Andrzejem Grabowskimi, 
zdradzając nieco ze swej prywatności, 
przenoszą widzów w niepowtarzalną 
przestrzeń zwariowanej teatralnej próby, 
„teatru w teatrze”, na pograniczu absurdu 
i rzeczywistości. 

To „aktorzy instrumentalni” – wyzwoleni  
z przymusu pełnienia roli referenta cu-
dzych życiorysów, do jakiej przez ostat-
nie cztery stulecia zmuszał dominujący  
w Europie rodzaj teatru. Ich prywatne 

spory i dyskusje artystyczne, intym-
ne pragnienia, pozy i „miny” teatralne,  
a także kłótnie o zawodowe pryncypia 
stały się pretekstem dla groteskowej wizji 
ograniczeń twórczości scenicznej i sądu 
nad współczesną kulturą. To także nie-
co złośliwy, ale celny portret artystów. 
Widowisko wypełnione improwizacjami 
znakomitych ludzi teatru, którzy prowa-
dzą błyskotliwą, a czasem wręcz zajadłą 
dyskusję o świecie sztuki i swoim w nim 
miejscu. 

Ten wciąż aktualny sceniczny fenomen 
był wielokrotnie nagradzany i obrósł 
wręcz teatralną legendą. W ciągu lat 
zdobył grono wiernej publiczności, która 
wspomina go jako wyjątkowe przeżycie 
teatralne, wyróżniające się swoim szyb-
kim tempem, wybornym dowcipem, bły-
skotliwymi akrobacjami skojarzeniowymi, 
a przede wszystkim bezterminową świe-
żością. 

Koncert pod hasłem Tymański/Ciechow-
ski to intrygujący powrót do muzyki i tek-
stów, które nigdy nie przestały być aktu-
alne, stając się kanonem polskiego rocka. 
Tymon Tymański w czasie koncertu, któ-
ry odbył się w MDK 16 lutego sięgnął po 
utwory Grzegorza Ciechowskiego oraz 
legendarnej grupy Republika, jak również 
po swoje własne, inspirowane twórczo-
ścią tczewskiego artysty.

Była to sentymentalna podróż do źródeł 
dawnej, młodzieńczej fascynacji. Losy 
Tymańskiego i Ciechowskiego przecinały 
się kilkakrotnie, choć za życia tego dru-
giego nie doszło między nimi do współ-
pracy.

Nie było czasu 
na nudę
Tegoroczne Ferie w Pałacu obfitowały  
w pasjonujące warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży. Przez pięć dni uczestnicy zajęć 
nie mogli narzekać na nudę. 

A wszystko zaczęło się bardzo chemicz-
nie podczas niecodziennego spotkanie  
z niecodzienną substancją. Uczestnicy  
w formie zabawy zapoznali się z pojęciem 
cieczy nieniutonowskiej i wskaźników pH. 
Pod okiem instruktorów wyprodukowali 
polimer o zabawnej konsystencji i napój 
do złudzenia przypominający oranżadę. 
Potem było równie ciekawie. 

Podczas warsztatów z programowania 
i robotyki dzieci zbudowały inteligentne 
roboty. Po nowoczesnych technologiach 
przyszedł czas na odrobinę rękodzieła 
podczas warsztatów tworzenia ozdob-
nych poduszek. Uczestnicy zajęć mieli 
za zadanie wypchać poduszki i ozdobić 
je wg uznania chwostami, koronkami, 
guzikami, wstążkami i  kieszonkami. No 
a na deser dzieci dostały możliwość wła-
snoręcznego wykonania słodkości uwiel-
bianej przez wszystkich, czyli lizaka. Ale 
żeby nie było za słodko, dzieci szybko 
zabrały się do pracy przy magnesach 
na lodówkę. Wystarczyła chwila by białe 
gipsowe figurki zamieniły się za sprawą 
farb i dziecięcej pomysłowości w postaci  
z ulubionych bajek, zwierzątka, samo-
chody czy lalki. 

Finałem tegorocznych ferii był teatralizo-
wany bal karnawałowy „Zimowa Kraina 
Czarów” - kraina, w której niemożliwe 
staje się możliwym, w której spełniają 
się najskrytsze życzenia i przede wszyst-
kim, w której nie brakuje tańca, zabawy  
i uśmiechu.

Oprócz warsztatów każdego dnia dzieci 
mogły obejrzeć projekcję filmu 3D w no-
woczesnym kinie cyfrowym, w jakie wy-
posażony jest MDK. 

Agnieszka Boruta,
fot z arch. MDK

 

mdkmm.pl

Ciechowskiemu



26 27MIM luty 2019 MIM luty 2019 www.minsk-maz.plwww.minsk-maz.pl

w
w

w.facebook.com
/M

iastoM
inskM

azow
iecki  

KULTURA

Muzeum Ziemi Mińskiej
Ferie 2019 w Muzeum

KULTURA

Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież 
mogły uczestniczyć w kolejnej edycji 
warsztatów muzealnych. Nie zabrakło 
zajęć, które cieszyły się dotychczas po-
pularnością, takich jak warsztaty zegar-
mistrzowskie, pozłotnicze czy ułańskie, 
a dodatkowo w naszej ofercie pojawiły 
się warsztaty z własnoręcznie wykony-
wanej biżuterii. Uczestnicy warsztatów 
w Muzeum Ziemi Mińskiej mają możli-
wość pracować w otoczeniu sztuki, co 
dodatkowo rozwija ich wyobraźnię.  Za-
jęcia łączą wiedzę z praktyką, uczą ba-
wiąc. Po ukończonych zajęciach każdy 
uczestnik dostał pamiątkowy dyplom 
oraz drobne upominki. 

O kolejnych edycjach muzealnych warsz-
tatów dla dzieci i młodzieży będziemy 
Państwa informowali na bieżąco. Ferie 
w Muzeum były bezpłatne dzięki Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim, 
serdecznie dziękujemy za tę współpracę.

MZM, fot. z arch MZM

Tomasz Sadlej - Ogień i Walka 
TOMASZ SADLEJ
Malarz i Włóczęga.
Poszukiwacz formy czystej, 
pełnej i pięknej.
Miłośnik ciszy 
i wieczornej gawędy.

Wystawa Tomasza Sadleja została otwar-
ta wernisażem, który przyciągnął rzesze 
gości. W trakcie wernisażu goście mogli 
wysłuchać koncertu walentynkowego  
pt. „Ogień i miłość w muzyce” w wykona-
niu „GRAZIOSO” w składzie Beata Kierz-
kowska – flet i Anna Kornacka – fortepian. 
Między wieloma szlagierami pojawił się 
cover pt. „Miłość Ci wszystko wybaczy” 
Henryka Warsa.

Zwyczajem MZM nie mogło zabraknąć 
również tortu z cukrowym obrazem ar-
tysty. Na wystawie można obejrzeć pra-
ce malarskie na płótnie oraz na tkaninie  
(największy o wymiarach 2,8x4,85 m). 

Dorobek artysty to prace z dziedziny 
malarstwa, tkaniny, filmu animowanego 
i drobnych form przestrzennych. Swo-
ją twórczość prezentował na wielu wy-
stawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą. Dyplom Malarstwa 
Tomasz Sadlej uzyskał w pracowni prof. 
Ryszarda Winiarskiego na Wydziale Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Profesor Akademii Pedagogiki Specjal-
nej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie  
w Instytucie Pedagogiki Artystycznej.

Nauczyciel rysunku i malarstwa w Liceum 
Plastycznym im. E. M. Andriollego w Miń-
sku Mazowieckim.

Ważniejsze wystawy Tomasza Sadleja:

1992 - Grudziądz, Galeria Probot - „Ojciec  
i syn”; 
1995 - Toruń Galeria nad Wisłą -„Wystawa 
Wielkanocna”;
1995 - Legnica, Wystawa Podyplomowa Ab-
solwentów Wydziałów Malarstwa;
1996 - Galeria Zapiecek - „Razem w życiu  
i sztuce”;
1998 - Łódź, Katowice - Ogólnopolska Wysta-
wa Tkaniny Unikatowej, towarzysząca Między-
narodowemu Trienale Tkaniny Unikatowej;
1998 - Szczecin, Festiwal Współczesnego Ma-
larstwa Polskiego;
1999 - Poznań, A.S.R. - „Trwałość w sztuce”;
2000 - Warszawa, Wielki Konkurs Malarski  
na Wizerunek Warszawy „Warszawa wraca  
na płótna mistrzów” Warszawa - Łazienki Kró-
lewskie;
2000 - Gorzów Wielkopolski, Wystawa indywi-
dualna BWA -„Ognie, Pożary i Dymy” ;
2001 - Warszawa, Galeria Domu Artysty Pla-
styka „Materie Włókna”-  wystawa towarzyszą-
ca 10 Międzynarodowemu Biennale Tkaniny; 
2001 - Łódź - Muzeum Miejskie 2001, Warsza-
wa Otwarte Drzwi ZPAP, Ogólnopolska Wysta-
wa Tkaniny Łódź; 
2001 - Gdańsk I Ogólnopolskie Biennale Ma-
larstwa i Tkaniny;
2001 - Kielce, Wystawa Wojewody Święto-
krzyskiego -„Sacrum w Sztuce”; 

2002 - Gorzów Wielkopolski, Biennale Sztuki 
Sakralnej -„Sacrum”
2002 - Białystok, BWA -„Ognie i Dymy”- wy-
stawa indywidualna
2003 - Puławy, Puławska Galeria Sztuki 
-„Ognie”-wystawa indywidualna
2004 - Rzeszów, BWA -„Ogrody Ognia”- wy-
stawa indywidualna

2006 - Warszawa Galeria APS - „Popioły  
i Ognie”-wystawa indywidualna;
2007 - Leszno,  MBWA - „Ognie i Popioły”  
- wystawa indywidualna;
2007 - Milanówek, Galeria ARS - „Ognie  
i Dymy” - wystawa indywidualna;
2012 - Warszawa, Instytut Edukacji Artystycz-
nej -„TWÓRCY - PEDAGODZY”;
2013 - Puławy, Puławska Galeria Sztuki -„Wy-
stawa trzech pokoleń”;
2013 - Łódź, Muzeum Włókiennictwa - „Cepe-
lia wraca”; 
2014 - Szymbark, Dwór Szymbark - „SADLEJ 
& SADLEJ”;
2015 - Lwów, Instytut Sztuki - „Malarstwo  
na Jedwabiu”;

2016 - Łódź, Muzeum Włókiennictwa - „TKA-
NINA”;
2016 - Warszawa, Galeria Lufcik - „Malarstwo 
na Jedwabiu”.

Do odwiedzania wystawy zapraszamy 
grupy jak i osoby indywidualne.
Wystawa trwa do 24 marca 2019 r., 
do zwiedzania zapraszamy grupy jak  
i osoby indywidualne.

MZM, fot. z arch MZM
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SPORT SPORT

FERIE Z MOSiR

Najpopularniejszą aktywnością w okresie 
feryjnym jest szkółka łyżwiarska. W tym 
roku MOSIR zaproponował dwie dyscy-
pliny: zajęcia łyżwiarstwa figurowego dla 
dziewczynek oraz naukę jazdy na łyżwach  
z elementami hokeja dla chłopców.

Z zajęć łyżwiarstwa utworzono dwie 
12-osobowe i 15-osobowe grupy, a dzię-
ki dofinansowaniu ze środków Urzędu 
Miasta i Ministerstwa Sportu i Turystyki 
stworzono kolejną grupę. Szkółki to sześć 
półtoragodzinnych zajęć. Spotkania to nie 
tylko nauka i doskonalenie jazdy na łyż-
wach, ale również świetna zabawa pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów. 
Organizacja czasu wolnego na lodowisku 
rokrocznie spotyka się z dużą aprobatą 
rodziców, którzy często wybierają właśnie 
tę formę aktywności dla swoich dzieci.  
W czasie zajęć organizowanych na lodo-
wisku instruktorzy uczyli podstaw jazdy 
na łyżwach, gry w hokeja. Nie zabrakło też 
zabaw na lodzie w formie toru przeszkód. 
Prowadzono również pogadanki na temat 
bezpieczeństwa na lodowisku i tego, jakie 
zagrożenia czyhają na amatorów sportów 
na lodzie. Od wszystkich uczestników wy-
magany był kask ochronny na głowę.
 
W ramach feryjnej akcji zrealizowano rów-
nież szkółki pływackie, których odbiorcami 
były trzy grupy dziesięcioosobowe: dzie-
ci w wieku 5-6 lat, 7-8 lat oraz 9-11 lat.  
W czasie szkółek pływackich instruktorzy 
omawiali zasady bezpiecznego porusza-
nia się nad i w różnego rodzaju zbiorni-
kach wodnych, poruszali problemy bez-
piecznych zachowań nad wodą i starali 
się uświadamiać dzieciom, jak ważne jest 
podnoszenie umiejętności pływackich.  
Nie brakowało również czasu na rekreację, 
tj. zjazdy na zjeżdżalni, gry i zabawy. 

Nowością w ofercie feryjnej MOSiR był  
4-godzinny zimowy survival zorganizo-
wany przy pomocy Klubu Walk Grappler, 
który odbył się 5 lutego. Wykwalifikowa-
ny instruktor Marcin Frankiewicz zabrał 
20-osobową grupę dzieci w wieku 7-12 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prze-
prowadzał w lutym akcję „Ferie z MO-
SiR”, która była skierowana do dzieci  
i młodzieży z terenu miasta i okolic. Zaję-
cia, które  objęły 150 uczestników, miały 
charakter sportowo-rekreacyjny. Pro-
wadzone były przez wykwalifikowanych 
instruktorów posiadających niezbędne 
uprawnienia, doświadczenie i wiedzę  
w tematyce szeroko pojętego bezpie-
czeństwa na tego typu akcjach. 

lat do Jędrzejowa Nowego, gdzie na spe-
cjalnie przygotowanym terenie prowadził 
zajęcia strzelania z wiatrówki, nauki posłu-
giwania się kompasem oraz doskonalenia  
technik przetrwania w trudnych terenie. 
Odbyły się też zajęcia z technik samo-
obrony i podstaw udzielania pierwszej 
pomocy. Nie zabrakło atrakcji jaką było 
ognisko.

W świetlicowym piątku, 1 lutego, uczestni-
czyło 15 dzieci. Zorganizowano turniej te-
nisa stołowego, „piłkarzyki” oraz wiele gier 
planszowych. Podczas zabawy omawiano 
również zasady bezpieczeństwa podczas 
zabaw w grupie. Na twarzach uczestników 
widać było zadowolenie i radość, płynące 
z gier i zabaw.

Zajęcia taneczne to kolejna atrakcja zor-
ganizowana podczas ferii. Utworzono 
dwie grupy wiekowe po 15 osób każ-
da: dzieci w wieku 6-9 lat oraz w wieku  
10-12. Taniec to nie tylko nauka kroków, 
ale również ogólne ćwiczenia rozciągają-
ce. Zajęcia odbyły się dzięki pomocy miń-
skiego klubu tanecznego La Flaca. 

Zajęcia z tenisa ziemnego prowadził wy-
kwalifikowany instruktor Krystian Kielan. 
Uczestników podzielono na 2 grupy wie-
kowe po 15 osób każda: dzieci w wieku 
6-8 lat oraz w wieku 9-11 lat. Dyscypli-
na ta cieszy się ogromną popularnością  
w naszym mieście. 

Zajęcia na basenie dla dzieci i niemowląt 
- oferta  dla rodziców i dzieci. Dwie czter-
nastoosobowe grupy złożone z dzieci i ro-
dziców  uczestniczyły w dwóch zajęciach.
Spotkania, organizowane od wielu lat, cały 
czas cieszą się ogromną popularnością. 

Przedwalentynkowe warsztaty mydlar-
skie prowadzone przez zaprzyjaźnione 
„Warsztaty z Uśmiechem” po raz kolejny 
zainteresowały wielu chętnych. 10 lutego 
w godzinach 10.00-15.00 w holu głównym 
obiektu Aquapark z Lodowiskiem odbyły 
się zajęcia z robienia świeczek i mydełek.  
Miły zapach, który unosił się w holu base-
nowym,  zachęcał do działań. Momentami 
trzeba było oczekiwać na wolne stanowi-
sko pracy. Każdy z uczestników otrzymał 
swoją pracę na pamiątkę.

Zajęcia prowadzone były w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo. Instruktorzy i opiekunowie kon-
trolowali aktywność wypoczywających na zaję-
ciach dzieci. Dzięki temu akcja feryjna odbyła się 
bez żadnych wypadków i niebezpiecznych incy-
dentów. Uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe 
certyfikaty. 

 MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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17 lutego 2019 w hali sportowej Ze-
społu Szkolno-przedszkolnego pry 
ul. Dąbrówki 10 Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji przeprowadził 
czwarty turniej badmintona obecne-
go cyklu GRAND PRIX.

Do rozgrywek przystąpiło 33 uczestników 
w poszczególnych kategoriach: 11 dzieci, 
4 juniorów, 5 kobiet i 13 w OPEN. Zawo-
dy rozgrywano zgodnie z regulaminem 
systemem grupowym, w kategoriach 
mocniej obsadzonych potrzebna była 
druga runda aż do wyłonienia wszystkich 
kolejnych pozycji.

Wyniki turnieju: 
DZIECI: 1. LENA WINEK, 2. KRZYŚ SZCZE-
PANIUK, 3. NATALIA ROWICKA, 4. KACPER 
GRASIAK.
JUNIORZY: 1. WINEK OLIWIA, ROWICKI DA-
MIAN, 3. JAGIEŁŁO JAKUB, MAGUZA JAN. 
KOBIETY: 1. KAŹMIERCZAK PATRYCJA,  
2. WĄSOWSKA EWA, 3. ADACH WIKTORIA,  
4. SZCZEPANIUK MONIKA, 5. NAGRABA 
ANNA
OPEN – ćwierćfinały:
WINEK ANDRZEJ – GWARDIAK MARIUSZ 2-0
PIĄTEK WOJCIECH – WRÓBLEWSKI IREK  2-1
PARZYSZEK KONRAD – ADAMIEC MACIEJ  2-1
WOJNARSKI WIKTOR – KARPIŃSKI MAREK  2-0
Półfinały: 
PIĄTEK – WINEK  2-1, WOJNARSKI – PARZY-
SZEK  2-0
Finał: 
PIĄTEK – WOJNARSKI  2-1

W rywalizacji dzieci i juniorów swoją do-
minację potwierdziły siostry Lena i Oliwia 
Winek, które regularnie przyjeżdżają na za-
wody z Garwolina razem z tatą dbającym 
wyraźnie o formę córek. Jemu samemu nie 
udało się jednak powtórzyć sukcesu sprzed 
miesiąca ulegając w półfinale Wojtkowi 
Piątkowi. W finale Piątek pokonał po zacię-
tej walce swojego wychowanka – Wiktora 
Wojnarskiego. Do niezwykle wyrównanej 
konfrontacji doszło w turnieju kobiet, gdzie 
cztery badmintonistki na przemian wy-
grywały swoje pojedynki i o ostatecznych  
rezultatach decydowały mecze bezpośred-
nie. Zawody prowadzili Bogdan Wasilonek 
i Irek Wróblewski.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

BADMINTON

Triumfatorem rywalizacji, która miała 
miejsce w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku 
Mazowieckim okazał się Artur Kasprzak. 
Drugie miejsce wywalczyła Aneta Janisie-
wicz. Na trzeciej lokacie sklasyfikowano 

Mirosława Krusiewicza. Organizatorem 
cyklu tenisowych pojedynków jest Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku 
Mazowieckim.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Siedemnaścioro kandydatów do zwycięstwa wzięło udział w przedostatniej 
odsłonie Grand Prix w Tenisie Stołowym sezonu 2018/2019. 

TENIS STOŁOWY

TMF i akcja charytatywna nie byłby ta-
kim wydarzeniem, gdyby nie wsparcie  
i zaangażowanie wielu osób. Dziękujemy  
Karolinie Rechnio, Mariuszowi Rechnio 
za wielką pomoc i przygotowanie wielu 
wspaniałych gadżetów na akcję charyta-
tywną! Patrycji Wonatowskiej dziękujemy 
za stworzenie wspaniałej atmosfery wy-
darzenia! Mateuszowi Witosowi i Adria-
nowi Krasuckiemu jesteśmy wdzięczni 
za wsparcie przy sędziowaniu i świetną 
współpracę, Michałowi Pokorskiemu za 
zrobienie zdjęć. Tomaszowi Gańko dzię-
kujemy za pomoc w organizacji meczu 
pokazowego Escola Varsowia vs Mosirek  
i pomoc w sprzątaniu!

Ogromne podziękowania należą się Staro-
ście mińskiemu Antoniemu Tarczyńskiemu  
i Burmistrzowi miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcinowi Jakubowskiemu za wsparcie 
i objęcie patronatem całego wydarzenia. 
Panu Robertowi Smudze i  całemu MOSIR 
dziękujemy za pomoc w przygotowaniu 
materiałów i nagród. Przedsiębiorstwu 
Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Ma-
zowieckim za wsparcie finansowe, które 
pozwoliło  zapewnić nagrody dla zawod-
ników. Ponadto, słowa podziękowania 
kierujemy do  Tomasza Gańko i Jarosława 
Woźnicy z  firmy Meble Marzeń. Nie zapo-
minamy o naszym wieloletnim partnerze  

Panu Pawle Rybackim, prowadzącemu 
sklep sportowy Flexsport, na którego po-
moc zawsze możemy liczyć. 

Dziękujemy wszystkim partnerom akcji 
charytatywnej, dzięki którym uzbieraliśmy 
prawie 7000 zł dla Adriana Dąbrowskie-
go. RCU Ubezpieczenia, salon Madam 
Paris, EXO Fitness Mińsk Mazowiecki, 
Pralnia dywanów, myjnia przy ul. 1PLM  
w Mińsku Mazowieckim, Akademia Parko-
ur Wschód, Żłobek Jacek i Agatka, Street 
Colors, Fundacja Dziękujemy za Wolność, 
Ubezpieczenia Cegłów – serdecznie Pań-
stwu dziękujemy!

Kolejne słowa podziękowań kierujemy do 
23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Miń-
sku Mazowieckim, której przedstawicie-
le zapewnili kibicom  ogromną atrakcję  
-  fotel z myśliwca MIG-29 oraz kombine-
zony pilotów. Za zorganizowanie tej atrak-
cji dziękujemy Piotrowi Kuś. Żłobek Jacek  
i Agatka oraz Akademia Parkour Wschód 
zajęły się organizacją zajęć dla dzieci,  
za co serdecznie dziękujemy. 

W sobotę została rozegrana  faza grupo-
wa rozgrywek w grupach A – D. Poziom 
gry tego dnia był wyrównany. Jednakże, 
gra kilku drużyn zasługuje na wyróżnienie. 
Przedstawiamy tabelę grup:

Grupa A
1. MBM - 7 pkt.
2. Sokół Kołbiel  - 7 pkt.
3. MiszMasz - 3 pkt.
4. Wataha - 0 pkt.

Grupa B
1. Łabędzie na Detoxie - 7 pkt.
2. Ekipa 76 - 7 pkt.
3. Promil Liwiec - 3 pkt.
4. Crystal CWKS - 0 pkt.

Grupa C
1. Strzała Rozpusty - 9 pkt. 
2 . FC Albatros - 6 pkt
3. Team Józefów - 1 pkt.
4. Dzika Ekipa - 1 pkt.

Grupa D
1. Sami Swoi - 9 pkt.
2. Bez nazwy - 4 pkt. 
3. LZS Sokół - 4 pkt.
4. Koszewnica - 0 pkt.

W niedzielę rano rozpoczęliśmy rywaliza-
cję w grupach E-G.

GRUPA E
1. Baza 23 - 7 pkt.
2. To Tylko My - 5 pkt.
3. Iskra Stojadła - 4 pkt.

Turniej Mistrzów Futsalu 2019
Turniej Mistrzów Futsalu 2019 na długo zapisze się w pamięci zawodników i kibiców. Dwa wyjątkowe dni pełne po-
zytywnych emocji i wypełnione duchem rywalizacji. Zawodom towarzyszyła akcja charytatywna na rzecz dzielnie 
walczącego z chorobą Adriana. Wszyscy uczestnicy pokazali, że mają wielkie serca, nie tylko do piłki. Zapraszamy 
do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia!

SPORT SPORT
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Grupa F
1.The red Warszawa - 9 pkt.
2. Grospol - 6 pkt.
3.The reds - 1 pkt.
4. Wks Mar bud Piaseczno - 1 pkt

Grupa G
1. TV Nietoperze - 7 pkt.
2. MplusM - 7 pkt.
3. KS Paduchy - 3 pkt.
4. Mordo Ryje - 0 pkt.
Duże emocje wzbudziła faza pucharowa, 
świetne spotkania, zawrotne tempo i mnó-
stwo pięknych akcji.

1/8
MBM vs To Tylko My 3 : 2 
Labędzie na Detoxie vs GROSPOL 1 : 3
Strzała Rozpusty vs MplusM 0:0 (3:2)
Sami Swoi vs Iskra Stojadła 2 : 1
Gdy prowadzenie objęła Iskra, sensacja 
wisiała w powietrzu jednak mistrz MLM 
pokazał czym jest gra do końca.

Baza 23 vs LZS Sokół 2 : 0
Red Warszawa vs Ekipa 76 1 : 1 (2:1)
TV Nietoperze vs FC Albatros 1 : 0
Sokół Kołbiel vs Bez Nazwy 1 : 1 (0:1)

Ćwierćfinały:
MBM vs GROSPOL 0 : 1 
Strzała Rozpusty vs Sami Swoi 0 : 0 (1 : 2) 
Baza 23 vs Red Warszawa 0 : 2 
TV Nietoperze vs Bez Nazwy 0 : 0 (2 :1)

Półfinały
Sami Swoi vs Grospol 0 : 3
Red Warszawa vs TV Nietoperze 1 : 1 (1 :2)
Mecz o 3 miejsce
Sami Swoi vs Red Warszawa 2 : 2 (3 : 4)

Finał:
Grospol vs TV Nietoperze 1 : 3

Końcowa kwalifikacja:
1. TV Nietoperze. W składzie: Dawid Ma-
tak, Radek Rowicki, Arek Boruciński, Alan 
Gańko, Patryk Waszelewski, Dawid Osica, 
Mateusz Gromysz, Kacper Piętka i Karol 
Szczęsny;
2. GRospol. W składzie:  Piotr Wycisłow-
ski, Paweł Wycisłowski, Tomasz Marko-
wicz, Marek Kołodziejczyk, Patryk Hala-
burda, Dominik Skorża i Karol Jeżak; 
3. Red Warszawa. W składzie: Paweł Wy-
socki, Piotr Grabowski, Piotr Urbański, 
Piotr Dzisiow, Marcin Krupka, Paweł Giel, 
Krzysztof Mazek, Michał Sadowski i Miko-
łaj Krupka;
4. Sami Swoi. W składzie: Kamil Nalewka, 
Tomasz Biliński, Sebastian Grabek, Jakub 

26 i 27 stycznia w Mińsku Mazowiec-
kim odbyły się Warsztaty Parkour III. 
Impreza, której głównym pomysło-
dawcą i koordynatorem jest Piotr  
Lichota i zespół Akademii Parkour 
naszym zdaniem była dużym sukce-
sem.  
 
Po oficjalnym otwarciu wydarzenia przez 
Pana Roberta Gałązkę radnego miasta 
Mińsk Mazowiecki oraz Pana Grzegorza 
Wyszogrodzkiego dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 3 ponad 100 uczestników, 
w tym około 40 młodych adeptów sztuki 
przemieszczania się z Mińska Mazowiec-
kiego, mogło trenować, wymieniać się do-
świadczeniem i spędzić cudowny week-
end wśród pasjonatów parkour. 

Impreza zrzesza ludzi z całej Polski: Wro-
cław, Kraków, Lublin, Radom, Warszawa, 
Biała Podlaska, Białystok, Gdańsk, Po-
znań, Łódź. Wszyscy przyjechali do Miń-
ska Mazowieckiego wspólnie trenować.  
W wydarzeniu uczestniczyli również  
goście specjalni z Anglii Ed Scott, Robbie 
Griffith, Johnstone Macpherson-Steward 
reprezentujący światowy poziom parkour. 

Warsztaty Parkour
Wydarzenie zorganizowano przy współ-
pracy z Miastem Mińsk Mazowiecki, MO-
SiR Mińsk Mazowiecki oraz Szkołą Pod-
stawową nr 3 im. Jana Pawła II. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem ob-
jął Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.

Ponadto, patronatu udzieliła Polska Fe-
deracja Parkour i Freerun, organizator 
warsztatów. Kamil Półtorak oraz Kuba 
Adamowski - Parkour Instruktor wspania-
le zajęli się najmłodszymi uczestnikami 
spotkania. 

Piotr Lichota, fot. z arch. Akademii Parkour

Krzyżanowski, Mariusz Rechnio, Konrad 
Pawlak, Bartosz Gruszczyński, Kamil Ku-
czerenko, Arkadiusz Michalak;
Najlepszy strzelec – Paweł Giel 7 bramek
Najlepszy zawodnik – Dawid Matak
Najlepszy bramkarz – Paweł Wysocki
 
Uroczystość wręczenia nagród zaszczycił 
swoją obecnością Starosta Miński Antoni 
Tarczyński.

To było święto! Powtórzymy je za rok i po-
staramy się zrobić to jeszcze lepiej!

Dziękujemy wszystkim zawodnikom i kibi-
com, bo to oni tworzą ten Turniej! Do zo-
baczenia za rok!

Piotr Lichota, fot. z arch. organizatora

SPORT SPORT
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

• Uchwała nr VI.38.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na te-
renie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warun-
ków i zasad korzystania z tych przystanków;

• Uchwała nr VI.39.2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
• Uchwała nr VI.40.2019 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-

ności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok;
• Uchwała nr VI.41.2019 w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019-2021”;
• Uchwała nr VI.42.2019 w sprawie udzielania bonifikat w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego stanowisk postojowych na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności tych gruntów;

• Uchwała nr VI.43.2019 w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Mińsk Mazowiecki;
• Uchwała nr VI.44.2019 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie partnerskiej współpracy z Gminą Mińsk Mazowiecki przy 

realizacji projektu pt.: „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic”. 

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
4 marca 2019 roku

Z PRACY RADY MIASTA

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

 Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miasta pełną dyżury w poniedziałki w godz. 13.00 – 14.00, 
– pozostali Radni Miasta w środy w godz. 15.00 – 17.00, 

pokój nr 116, I piętro, tel. 25 759 53 39.

Uchwała antysmogowa wprowadzo-
na na terenie województwa mazo-
wieckiego stanowi akt prawa miej-
scowego i obowiązuje wszystkich 
mieszkańców województwa, samo-
rządy oraz podmioty działające na 
jego terenie. Uchwała jest regulacją 
prawną, która ma zapewnić czyste 
powietrze mieszkańcom Mazowsza. 
Ograniczenia i zakazy wymienio-
ne w uchwale dotyczą wszystkich 
użytkowników urządzeń o mocy  
do 1 MW, w których następuje spa-
lanie paliw stałych, czyli właścicieli  
w szczególności: pieców, kominków, 
kotłów (w tym kotłów wchodzących 
w skład zestawów zawierających 
kotły na paliwo stałe, ogrzewacze 
dodatkowe, regulatory temperatury  
i urządzenia słoneczne).

• Od 11 listopada 2017 r. można 
montować tylko kotły spełniające 
normy emisyjne zgodne z wymoga-
mi ekoprojektu (wynikającymi z treści 
rozporządzenia Komisji UE).
• Od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać 
w kotłach, piecach i kominkach:
- mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem,
- węgla brunatnego oraz paliw sta-
łych produkowanych z ich wykorzy-
staniem, 
- węgla kamiennego w postaci syp-
kiej o uziarnieniu 0-3 mm,
- paliw zawierających biomasę o wil-
gotności w stanie roboczym powyżej 
20% (np. mokrego drewna).
• Od 1 stycznia 2023 r. nie wolno 
używać kotłów na węgiel lub drewno 
nie spełniających wymogów dla klas 
3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-
5:2012.
• Od 1 stycznia 2028 r. nie wolno 
używać kotłów na węgiel lub drewno 
klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 
303-5:2012.
• Użytkownicy kotłów klasy 5 wg nor-
my PN-EN 303-5:2012 będą mogli  
z nich korzystać do końca ich żywot-
ności.
• Posiadacze kominków będą musieli 
wymienić je do końca 2022 roku na 

takie, które spełniają wymogi ekopro-
jektu, lub wyposażyć je w urządzenie 
ograniczające emisję pyłu do warto-
ści określonych w ekoprojekcie.
Możliwe sankcje

Przestrzeganie przepisów wprowa-
dzonych niniejszą uchwałą może 
być kontrolowane zarówno w kwestii 
posiadanych urządzeń grzewczych 
jak i stosowanych rodzajów paliw. 
Użytkownicy instalacji naruszający 
przepisy uchwały mogą być ukarani 
grzywną do 5000 zł lub mandatem do 

Uchwała antysmogowa
Przypominamy mieszkańcom Miasta Mińsk Mazowiecki o podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego  
i obowiązującej od 11 listopada 2017 r. Uchwale Nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadze-
nia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r. , poz. 9600).

500 zł. Należy pamiętać, że zgodnie 
z art. 225 kodeksu karnego, udarem-
nianie lub utrudnianie przeprowadze-
nia kontroli jest przestępstwem za-
grożonym karą aresztu.

Więcej informacji:
https://www.mazovia.pl/ekologia-i-
-srodowisko/ochrona-powietrza/ar-
t,3,uchwala-antysmogowa.html

Wydział Gospodarki Komunalnej

INFORMACJA DOTYCZACA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  
26 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9027), płatna jest – bez wezwania - raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym,  
z góry, w następujących terminach:
1. za I kwartał – do 15 dnia marca,
2. za II kwartał – do 15 dnia maja,
3. za III kwartał – do 15 dnia września,
4. za IV kwartał – d0 15 dnia listopada,
z zastrzeżeniem: właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzysty-
wanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do uiszczania opłaty 
raz na rok,  z góry, w terminie do 15 dnia listopada każdego roku kalendarzowego.

Zapłaty opłaty, o której mowa wyżej należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w uprzednio otrzyma-
nym zawiadomieniu bądź na ogólny rachunek bankowy nr 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030, bądź w kasie Urzędu Miasta.

Zobowiązani, którzy nie znają swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego, mogą go odebrać osobiście w pokoju 
nr 1 Urzędu Miasta, pod numerem telefonu (25) 759-53-61 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: podatki@umminskmaz.pl.      

Krystyna Kulma
Kierownik Referatu Dochodów

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00, 11
boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

Godziny otwarcia Urzędu Miasta:
- poniedziałek, wtorek i czwartek 
  8.00 - 16.00,
- środa 8.00 - 17.00,
- piątek 8.00 - 15.00.

Burmistrz Miasta lub Zastępca  
Burmistrza przyjmują interesantów:
-  środy 12.00 - 17.00, 
-  w każdą pierwszą środę miesiąca przyjmo-
wani są interesanci w sprawach związanych 
z gospodarką mieszkaniową.

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- poniedziałek, wtorek i czwartek 
  8.00 - 15.00,
- środa 8.00 - 15.30,
- piątek 8.00 - 14.00.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 paź-
dziernika 1992r. o orderach i odznacze-
niach (Dz. U. z 2018r., poz. 400 ze zm.) 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
stanowi nagrodę dla osób, które przeży-
ły 50 lat w jednym związku małżeńskim. 
Medal przyznawany jest przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej.

 Organem uprawnionym do 
rzedstawienia Prezydentowi RP wniosku  
w sprawie nadania medalu  mieszkańcom 
miasta Mińsk Mazowiecki jest Wojewoda 
Mazowiecki.
 Wniosek o nadanie Medalu za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedsta-
wia się Prezydentowi RP nie wcześniej niż 
w roku kalendarzowym, w którym osoby 
proponowane do odznaczenia obchodzić 
będą 50 rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego. Czas oczekiwania na przyzna-
nie medali trwa kilka miesięcy. Po pozy-

wniosku) nadania medali w sytuacji, gdy 
zamieszkali na terenie miasta Mińsk Ma-
zowiecki Jubilaci lub ich najbliższa rodzi-
na zgłoszą zgodę na wystąpienie z takim 
wnioskiem.
 Pary małżeńskie z Mińska Ma-
zowieckiego, które zawarły związek mał-
żeński w 1969 roku lub wcześniej i nie 
otrzymały Medalu za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie mogą zgłaszać się do Urzędu 
Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim 
w terminie do końca marca 2019 roku. 
Podany termin zgłoszeń wiąże się z okre-
śloną wyżej procedurą. Należy zabrać ze 
sobą dowody osobiste (do wglądu).
 O terminie i szczegółach organi-
zacji uroczystości wręczenia medali Jubi-
laci zostaną powiadomieni w zaproszeniu 
przesłanym listownie przez  Urząd Stanu 
Cywilnego w Mińsku Mazowieckim.

       
     Iwona Stawska

 zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZYZNAWANIA MEDALI  
ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE

tywnym rozpatrzeniu wniosku Kancelaria 
Prezydenta RP przesyła Jubilatom podpi-
sany przez Prezydenta RP list gratulacyj-
ny. Urząd Stanu Cywilnego po otrzymaniu 
medali powiadamia Jubilatów o plano-
wanym terminie uroczystego wręczenia 
odznaczeń. Podczas uroczystości medale 
przyznane przez Prezydenta RP wręcza 
Burmistrz Miasta.
 Organizacja uroczystości jubile-
uszowych nie podlega opłacie skarbowej. 
Osoby, które nie zgłaszały jubileuszu po 
przeżyciu wspólnie 50 lat i nie otrzymały 
medalu mogą zgłosić chęć otrzymania 
medalu od Prezydenta RP również póź-
niej. Osoby przedstawiane do odzna-
czenia Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie muszą spełniać warunek nie-
karalności. 
 Urząd Stanu Cywilnego w Miń-
sku Mazowieckim występuje do Wojewo-
dy Mazowieckiego z inicjatywą (projektem 

UWAGA
 STUDENCI !

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie zaprasza do skorzystania  
z pomocy w uzyskaniu wykształce-
nia na poziomie wyższym w ramach 
modułu II pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd” realizowane-
go ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby,  
które:
- posiadają znaczny lub umiarkowa-
ny stopień niepełnosprawności,
- pobierają naukę w szkole policeal-
nej, kolegium lub w szkole wyższej 
(studia pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia, jednolite studia 
magisterskie, studia podyplomowe 
lub doktoranckie prowadzone przez 
szkoły wyższe w systemie stacjonar-
nym /dzienny lub niestacjonarnym/
wieczorowym/zaocznym lub ekster-
nistycznym, w tym również za po-
średnictwem Internetu).

Termin składania wniosków upływa:
• dnia 30 marca 2019 r. 
(dla wniosków dotyczących roku 
akademickiego 2018/2019),
• dnia 10 października 2019 r. 
(dla wniosków dotyczących roku 
akademickiego 2019/2020).
 
                 
Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronach  internetowych:
http://www.pfron.org 
http://www.pcpr-minskmaz.pl
oraz pod numerem telefonu PCPR 
(0-25) 756-40-23

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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