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Drodzy Czytelnicy,
spotykamy się na łamach naszej gazety 

po raz ostatni w tym roku. To dobry moment 
na podsumowanie sukcesów i porozma-
wianie o wyzwaniach, jakie niósł ze sobą 
ten rok. 

W grudniowym wydaniu piszemy o pra-
cy wydziałów Urzędu Miasta. Ufamy, że infor-

mowanie o naszych działaniach i konsultowanie ich  
z Państwem pozwoli nam wszystkim cieszyć się z sukcesów i zdać sobie 
sprawę z trudności, z jakimi się mierzymy. Dlatego szczególnie proszę  
o zwrócenie uwagi w trakcie lektury na artykuł „Rok 2019 w pracy Urzę-
du”. Uważne wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, tworzenie sposob-
ności do bycia bliżej siebie i platformy dla dialogu jest dla nas bardzo 
ważne. Mam nadzieję,  że choć w niewielkim stopniu w mijającym roku 
zrealizowaliśmy nasze dążenia. 

Dziekuję dyrektorom i pracownikom naszych jednostek, organiza-
cjom pozarządowym za bardzo dobrą współpracę przy organizacji wy-
darzeń kulturalnych w naszym mieście. Szczególnie zaś dziękuję Pań-
stwu za obecność na wydarzeniach inicjowanych przez Miasto.

Czas Bożego Narodzenia to czas szczególny. Życzę Państwu odnale-
zienia w sobie pragnienia poznania, nowości, zmiany, narodzenia wła-
śnie w sobie dobrych intencji dla doświadczania świata. 

Do spotkania w Nowym Roku 2020. W Święta Bożego Narodzenia  
życzę Państwu dobrego czasu z bliskimi! Aby nikt z Państwa nie czuł  
się samotny!

Z pozdrowieniami
 

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

Szanowni Państwo,

zbliżamy się do końca bardzo 
dobrego dla mińskiego samorzą-
du 2019 roku. Był to rok, który poka-
zał, że nasze miasto można dobrze 
zmieniać przy ogromnym zaan-
gażowaniu radnych. Polski Instytut 
Ekonomiczny opracował dla ma-
łych i średnich miast scenariusze 
rozwoju w ramach raportów „Sce-
nariusze rozwoju małych i średnich 
miast”. Na potrzeby raportów PIE 

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

przebadano 205 małych ośrodków 
miejskich i 90 średnich. Spośród 
średnich ośrodków 43% stanowią 
miasta nazwane lokomotywami 
rozwoju rynków lokalnych, a w tym 
gronie znalazł się m.in. Mińsk Mazo-
wiecki. Lokomotywy rozwoju rynków 
lokalnych cechują się silną pozycją 
w regionie, dobrą sytuacją ekono-
miczną i korzystnymi wskaźnikami 
działalności gospodarczej oraz sy-
tuacji społecznej. Miasta te postrze-
gane są jako otwarte i przyjazne 
dla mieszkańców oraz biznesu. 

Ostatnie decyzje władz miasta, 
które będą miały swoje konsekwen-
cje w przyszłym roku, m.in. zmiana 
stawek podatkowych, cennika na 
basenie, czy opłat parkingowych, 
wynikają z uwarunkowań zewnętrz-
nych, takich jak: powszechne pod-
wyżki energii, wzrost płacy mini-
malnej i zmniejszenie dochodów 
samorządów. Przed nami bardzo 
ważna debata nad formą pobie-

Marcin Jakubowski

rania opłat za gospodarowanie 
odpadami, do której chciałbym 
włączyć jak najszersze grono miesz-
kańców. Zarówno o podsumowa-
niu 2019 roku, jak też o planach 
na przyszłość chciałbym poroz-
mawiać z Państwem na spotkaniu 
otwartym 30 grudnia w Miejskiej  
Bibliotece Publicznej (godz. 19.00), 
a wcześniej za pośrednictwem 
profilu miejskiego na portalu Face-
book, które planuję jeszcze przed 
wydaniem tego numeru „MIMa”  
(17 grudnia). Obydwie te formy kon-
taktu sprawdziły się już w relacjach 
z mieszkańcami i będziemy się je 
starali kontynuować jak najczęściej. 
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Odwiedził nas Mikołaj z Laponii!
6 grudnia był dniem wyjątkowym dla 
małych mińszczan. Dzięki współpra-
cy Miasta z Muzeum Ziemi Mińskiej 
mogliśmy do Mińska Mazowieckie-
go zaprosić Mikołaja, który przyje-
chał do nas prosto z Rovaniemi. Śnie-
gu zabrakło, by przywiozły gościa 
renifery, ale bajkowy klimat stworzyła 
śliczna karoca z pięknymi siwkami. 

Wyjątkowy gość najpierw spotkał się ze 
społecznością szkolną Zespołu Szkół 
Specjalnych w Ignacowie, gdzie ucznio-
wie przygotowali dla niego występ arty-
styczny. Następnie z przedszkolakami  
z mińskich placówek podzielił się opo-
wieściami z Finlandii. O 16.00 na Placu 
Stary Rynek burmistrz Marcin Jaku-
bowski wspólnie z najmłodszymi mińsz-
czanami oraz tymi starszymi, rozświe-
tlili tradycyjną choinkę i pierwszy raz  
w naszym mieście, stojące obok drzew-
ko, które rozbłysło 10 tysiącami lampek. 

Tego dnia dzieci mogły usiąść w bajko-
wej karocy, skosztować waty cukrowej  
i przejechać się na kolorowej, rozświe-
tlonej karuzeli. Gość honorowy – Mikołaj, 
cierpliwie pozował do zdjęć, a maluchy 
na pamiątkę otrzymywały specjalny cer-
tyfikat oraz słodki upominek. Szczególne 
podziękowania kierujemy do dyrektora 
muzeum Leszka Celeja za inicjatywę 
oraz do międzynarodowych wolonta-
riuszy Fundacji EBU, którzy przez kilka 
godzin prowadzili zabawy dla najmłod-
szych, by umilić im oczekiwanie na zdję-
cie z Mikołajem.

red., fot. Rafał Szczepankowski, z arch. UM MM
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Koncert urodzinowy 
Miejskiej Orkiestry Kameralnej

21 listopada w sali koncertowej MSA 
odbył się koncert  Mińskiej Orkiestry 
Kameralnej z okazji 15-lecia jej powsta-
nia. Sala wypełniona była po brzegi. 
Wśród gości znaleźli się m.in.: burmistrz 
Marcin Jakubowski i burmistrz-senior 
Zbigniew Grzesiak. Podczas wydarze-
nia nie mogło zabraknąć wspomnienia  
o  śp.  Romanie Wachowiczu - współ-
założycielu orkiestry, jej dyrygencie  
i prawej ręce kierownika MOK, czyli 
Wenantego Domagały.

Koncert z werwą i humorem poprowa-
dzili aktor i muzyk Tomasz Szwed oraz 
słuchacz Mińskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Jerzy Maciejewski. Występy 
orkiestry uatrakcyjnili soliści: wspaniali 
pianiści DĄBROWA DUO PIANO  Krzysz-
tof Włodarczyk i Łukasz Szubski oraz 
Zofia Nojszewska, Michalina Juszczyk, 
Maciej Kopka i Tomasz Osica. Gwiazda 
wieczoru - Danuta Stankiewicz, scho-
dziła ze sceny przy gromkich brawach 
publiczności. Orkiestrę poprowadził jej 
założyciel i dyrygent od 15 lat Wenanty 
Maciej Domagała. Za dotychczasową  
działalność orkiestry podziękował bur-
mistrz Marcin Jakubowski, list gratula-
cyjny przesłał starosta miński Antoni Jan 
Tarczyński, a za 13-letnią współpracę  
z Mińskim UTW podziękowała Jadwiga 
Maciejewska. Długotrwałą burzą okla-
sków swoje gratulacje i podziękowanie 
przekazali słuchacze koncertu.

Orkiestrze i jej dyrygentowi życzymy 
dalszych sukcesów oraz wielu pięknych 
chwil na spotkaniach z publicznością nie 
tylko naszego miasta.

 red. fot. z arch. UM MM
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Koncert „Moniuszko nie tylko na po-
ważnie” dedykowany był głównie dla 
dzieci i młodzieży, a w jego trakcie za-
prezentowane zostały pieśni naszego 
kompozytora narodowego we współ-
czesnych odświeżonych aranżacjach. 
Użyto skrajnie różnych technik arty-
kulacji wokalnej – głosu klasycznego 
(Ewelina Sielska-Badurek) i beatbox’u 
(Patryk „TikTak” Matela) oraz wiolon-
czeli (Mikołaj Pałosz) i fortepianu (Julia 
Samojło). 

Koncert poprzedziły bezpreceden-
sowe warsztaty z beatbox’u, co umoż-
liwiło uczestnikom włączenie się do 
wspólnego śpiewania pieśni beatboxu-
jąc. Koncert „Moniuszko kameralnie” 
dedykowany był wszystkim odbiorcom, 
a w szczególności dorosłym i seniorom. 
Zakładał wykonanie pieśni Moniuszki na 
głos (Ewelina Sielska-Badurek) i forte-
pian (Emilia Sitarz). Pieśni zostały prze-
plecione ciekawostkami i zaskakującymi 
faktami z życia Moniuszki. Umożliwiło to 
lepsze poznanie zarówno kompozytora, 
jak i jego twórczości przez współczesne-
go słuchacza. Zwłaszcza, że delektowa-
liśmy się dziełami Stanisława Moniuszki 
w 200. rocznicę jego urodzin. 

Organizatorem wydarzenia było Sto-
warzyszenie Polskich Muzyków Kame-
ralistów. Inicjatorzy wydarzenia dziękują 
za dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckie-
go i Miasta Mińsk Mazowiecki.

Projekt został objęty patronatem 
honorowym Marszałka Województwa 
Mazowieckiego oraz Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki.

Dyrektor Artystyczny 
Ewelina Sielska-Badurek,fot. z arch MTM

Moniuszko w dwóch odsłonach

Pierwsze  150  osób,  które   
w  godzinach  pracy  Urzędu 
Miasta zgłosi się do sekretaria-
tu    (I piętro, p.  109)  i  przynie-
sie  kupon  upominkowy  wycięty  
z  numeru  10 / 282  grudzień  2019   
Gazety Samorządowej MIM,   
otrzyma   od  Burmistrza  Miasta   
Marcina Jakubowskiego kalen-
darz miejski na 2020 rok.

KUPON NA KALENDARZ
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29 listopada burmistrz Marcin Jaku-
bowski był gospodarzem 38. Konwentu 
Wójtów i Burmistrzów Powiatu Miń-
skiego, na który zaproszono również 
wicestarostę mińskiego Witolda Kikol-
skiego oraz Katarzynę Łaziuk, kierow-
nika wydziału Promocji, Kultury i Sportu 
w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki.

Po przywitaniu gości burmistrz po-
prosił, jako pierwszego, o zabranie głosu 
wicestarostę Witolda Kikolskiego, któ-
ry przybliżył gościom tryb postępowa-
nia przy wyborze operatora przewozów 
autobusowych w powiecie mińskim.  
W temacie tym wywiązała się długa i go-
rąca dyskusja, ponieważ włodarze każ-

dej gminy oraz starosta mają poczucie, 
że należy wybrnąć z wykluczenia trans-
portowego mieszkańców wsi, a nie jest 
to łatwe przy świadomości, że budżety 
samorządów na przyszły rok i kolejne 
lata będą szczuplejsze.

Burmistrz Marcin Jakubowski nama-
wiał wójtów i burmistrzów, by przystąpili 
do Stowarzyszenia Metropolia Warsza-
wa. Burmistrz Mińska Mazowieckiego  
i wójt gminy Cegłów zasiadają w zarzą-
dzie stowarzyszenia, co daje im większe 
przełożenie na decyzje i działania. Ciało 
to pracuje nad powstaniem ustawy me-
tropolitalnej. Główne zadania to trans-
port publiczny, ochrona środowiska, czy 
wspólne planowanie przestrzenne.

Pani Katarzyna Łaziuk przekazała 
wójtom i burmistrzom informację o pod-
jętych staraniach o otrzymanie tytułu 
Stolica Kultury Mazowsza w 2021, kie-
dy to Miasto Mińsk Mazowiecki  będzie 
obchodziło 600. rocznicę nadania praw 
miejskich miastu. Pani kierownik prze-
kazała prośbę o wsparcie gmin powiatu  
w realizacji tego przedsięwzięcia. Po-
nadto, poinformowała także o deklara-
cji miasta o włączeniu się w uroczyste 
obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej. 
Miejscowości, które były terenem walk  
wojny polsko-bolszewickiej zdecydo-
wały o współorganizacji tego ważnego 
jubileuszu.

red., fot.  z arch. UM MM

Konwent wójtów i burmistrzów
powiatu mińskiego
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To co cieszy w budżecie na 2020 r.  
to na pewno wydatki majątkowe, szczególnie 
te na nowe drogi. 

W budżecie zaplanowano kontynuację 
przebudowy ulicy Żwirowej, rozbudowę ulicy 
7 PUL, budowę ulic Wolańskiego i Sikorskie-
go. Na wszystkie działania Miasto pozyskało 
środki z Unii Europejskiej w ramach progra-
mu zagospodarowania wód opadowych na 
terenie Mińska Mazowieckiego. W nowym 
budżecie na pewno cieszy termomoderniza-
cja i wymiana kotłów grzewczych zarówno  
w miejskich budynkach mieszkalnych jak  
i finalizacja wymiany w kilkudziesięciu budyn-
kach prywatnych. Likwidując źródła niskiej 
emisji przyczyniamy się do poprawy jako-
ści powietrza w mieście. Oczywiście cieszy 
duża inwestycja budowy, w ramach progra-
mu rewitalizacji, Przedszkola Miejskiego nr 2  
w ZSP nr 1. Ta zaplanowana wiele lat wcze-
śniej inwestycja, bardzo potrzebna, kosztow-
na, została umieszczona w tym okrojonym pla-
nie wydatków i dochodów na przyszły rok. Na 
pewno cieszą wszystkie pozycje budżetu oby-
watelskiego. Cieszą o tyle, że to bezpośredni 
głos mieszkańców, ich największe potrze-
by, na które osobiście mieszkańcy oddawali 
swoje głosy wierząc, że zadania te znajdą się  
w budżecie miasta. Niemniej jednak, budżet 
na 2020 rok jest  również bardzo trudny, jest  
w nim bardzo wiele pozycji, które nie nastrajają 
pozytywnie. Najbardziej martwią o wiele niższe 
niż zakładano wpływy z udziału w podatku PIT 
od naszych mieszkańców. To zachwianie dy-
namiki wzrostu dochodów miasta jest trudno-
ścią samorządów w całej Polsce. Samorządy 
jako jedyne zostały wykluczone z grona bene-
ficjentów wysokiego wzrostu gospodarczego  
w naszym kraju. Samorządy, które były do-
tychczas kołem zamachowym, motorem pol-
skiej gospodarki zostały odcięte od partycy-
pacji w zyskach z rozwoju gospodarczego. To 

bardzo zły prognostyk i pozostaje tylko mieć 
nadzieję, że błąd ten zostanie po stronie rzą-
dzących naprawiony i że samorządy otrzymają 
należną im rekompensatę z tytułu ubytku we 
wpływach. Smuci niedoszacowanie dotacji 
na zadania zlecone. Na zadania zlecone z za-
kresu administracji rządowej Miasto dostaje  
o wiele mniej środków niż rzeczywistoście 
potrzebuje. Wiele samorządów zdecydowało 
się na wystąpienie przeciwko rządowi na dro-
gę sądową domagając się zaległych dotacji.  
I w końcu bardzo negatywnie nastraja wyso-
kość oświatowej subwencji, która trafia do 
Miasta w niższej niż w roku 2019 wysoko-
ści. Powoduje to konieczność pokrywania  
wydatków na oświatę z dochodów własnych, 
z których realizowane są potrzebne inwesty-
cje, wspierane organizacje pozarządowe czy 
wzbogacana oferta kulturalna miasta. 

Budżet 2020 
jednogłośnie przyjęty przez Radę Miasta! 

Wysokość dochodów, pomimo że znaczą-
co wyższa niż w roku 2019, co wynika przede 
wszystkim z przekazania środków na pierwsze 
dziecko w programie rodzina 500+, to głów-
ny powód do zmartwień przy ocenie nowego 
budżetu. Jeżeli chodzi o pozostałe wydatki, 
martwią przede wszystkim niższe wydatki na 
kulturę i sport. Niższe dotacje dla organizacji 
pozarządowych, to minimalny jedynie wzrost 
wynagrodzeń pracowników samorządowych, 
to wreszcie konieczność rewizji naszych pla-
nów na przyszłość i odejście od bardzo dyna-
micznego rozwoju na rzecz konieczności inne-
go rozkładania inwestycyjnych priorytetów.

red. 

16 grudnia podczas sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok. Zdaniem burmistrza jest to 
dobry, ale bardzo trudny budżet.

BUDŻET 2020
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Miasto Mińsk Mazowiecki zakończy-
ło realizację projektu grantowego pn. 
„Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa mazowiec-
kiego”,POPC.03.01.00-00-0080/18, 
współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Prio-
rytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje 
społeczeństwa, działania 3. 1: Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompe-
tencji cyfrowych. Celem projektu było 
podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców zamieszkujących obszar 
województwa mazowieckiego.

W ramach realizacji zdania zakupiono 
sprzęt komputerowy i przeprowadzono 
szkolenia. Po zakończonym szkoleniu 
wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty. 
W projekcie przeprowadzono 10 szkoleń, 
w których łącznie wzięło udział 120 osób 

Podniesienie kompetencji cyfrowych

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzyma-
ło dofinansowanie na zakup pomocy 
dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazo-
wieckim oraz Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiec-
kim w ramach rządowego programu 
„Aktywna tablica”. 

W ramach realizacji zadania zostaną 
zakupione dla ZSP nr 1 takie pomoce 
dydaktyczne jak: tablica interaktywna 
z projektorem ultra krótkoogniskowym, 

Projekt „Aktywna tablica”
urządzenie pozwalające na przekaz 
dźwięku i interaktywny monitor dotyko-
wy. SP nr 3 zyska interaktywny monitor 
dotykowy.
Wartość całkowita zadania wynosi  
35 000,00 zł, kwota dofinansowania wy-
nosi 28 000,00 zł, a kwota środków wła-
snych stanowi 20% i jest to 7 000,00 zł. 

Zakup nowoczesnych pomocy dydak-
tycznych w ramach Programu pozwoli 
systematycznie podnosić kompetencje 
uczniów. Wpłynie na szerokie wyko-

rzystywanie TIK i doprowadzi do upo-
wszechnienia interaktywnych metod 
pracy na zajęciach edukacyjnych z róż-
nych przedmiotów, a tym samym będzie 
wspomagać proces kształcenia uczniów 
oraz podniesie poziom zajęć w szkole.
Podniesienie kompetencji oraz posze-
rzenie wiedzy o możliwościach urządzeń 
cyfrowych w konsekwencji będzie miało 
wpływ na rozwój poznawczy i społecz-
ny uczniów. Dostarczy uczniom nowych  
sytuacji do rozwijania ich zainteresowań 
i uzdolnień w ramach zajęć lekcyjnych  
i pozalekcyjnych.

Pomoce dydaktyczne zakupione  
w ramach programu będą cennym na-
rzędziem aktywizującym uczniów do 
uczestnictwa w zajęciach, a promowanie 
szerokiego wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i współ-
pracy między nauczycielami w tym za-
kresie przyczyni się do poprawy jakości 
kształcenia. 

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

(każda grupa liczyła 12 osób). Uprawnio-
nymi do udziału w szkoleniach były osoby 
powyżej 25. roku życia, mieszkające na 
obszarze województwa mazowieckiego, 
które nie posiadały lub chciały podnieść 
swoje kompetencje cyfrowe.

W ramach projektu odbyły się szkole-
nia z zakresu kompetencji cyfrowych 
m.in.: „Moje finanse i transakcje w sieci”, 
„Kultura w sieci”, „Działam w sieciach 
społecznościowych”, „Tworzę własną 
stronę internetową (blog)”, „Rodzic  
w Internecie”. 

Wartość otrzymanego dofinansowania 
stanowi 100% wartości projektu.  

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

   AKTUALNOŚCI
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Dron dla Straży Miejskiej

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało 
dofinansowanie na realizację zadania 
pn.: „Zakup mobilnego systemu pomia-
rowego do badania zanieczyszczenia 
powietrza wraz z dronem”.  

W ramach realizacji zadania zakupiono: 
- platformę (dron) wraz z baterią za-

pasową i wyposażeniem tj. gimbal do ka-
mery, adapter do kamery, dodatkową ła-
dowarkę oraz dodatkowy zestaw baterii,

- kamerę światła widzialnego,

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało 
dofinansowanie na realizację zadania 
pn.: „Zakup i instalacja inteligentnego 
systemu monitorującego stan jakości 
powietrza w Mieście Mińsk Mazowiec-
ki” w ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2019.   

- kamerę termowizyjną,
- laboratorium do pomiaru jakości po-

wietrza.
Zakupiony sprzęt wykorzystywany 

będzie przede wszystkim do badania, 
czego używają mieszkańcy do palenia 
w piecach. Pozwoli to Straży Miejskiej 
prowadzić działania uświadamiające 
społeczeństwo o szkodliwości spalania 
substancji niedozwolonych oraz na wy-
ciągnięcie konsekwencji prawnych za 
spalanie substancji niedozwolonych. 

Całkowita wartość zadania wyno-
si 92 004,00 zł. Dofinansowanie sta-
nowi 50% wartości całkowitej zadania  
tj. 46 002,00 zł. 

Zadanie pn. „Zakup mobilnego sys-
temu pomiarowego do badania zanie-
czyszczenia powietrza wraz z dronem”, 
zrealizowano przy pomocy środków  
z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOW-
SZE 2019”.  

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

Miasto zakupiło sensory jakości powietrza

Środki przyznane z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego zostały prze-
znaczone na zakup 4 sensorów moni-
torujących stan powietrza na terenie 
Mińska Mazowieckiego w 4 lokalizacjach:  
ul. Małopolska  11, ul. Sosnkowskiego 
1, ul. Wyszyńskiego 56, ul. Przemysłowa 
7. Sensory te mierzą jakość powietrza, 
pobierają stężenie pyłów zawieszonych 
PM1, PM2,5, PM10, mierzą temperaturę 
powietrza wyrażoną w stopniach Celsju-
sza, wilgotność i ciśnienie.

Realizacja zadania ma na celu podnie-
sienie świadomości mieszkańców mia-
sta na temat tego, jak ogromny wpływ 
na powietrze, którym oddychają ma to, 
co spalają w piecach. Monitoring stanu 
powietrza pozwala na bieżąco wska-
zać poziom zanieczyszczenia powietrza  
w zależności od pory roku i dnia. Całko-

wita wartość zadania wynosi 6 346,80 zł. 
Dofinansowanie stanowi 50% wartości 
całkowitej zadania tj. 3 173,40 zł. 

Zadanie pn. „Zakup i instalacja inteli-
gentnego systemu monitorującego stan 
jakości powietrza w Mieście Mińsk Ma-
zowiecki”, zrealizowano przy pomocy 
środków z budżetu Województwa Ma-
zowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powie-
trza MAZOWSZE 2019”.  

AKTUALNOŚCI

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta, 
fot. z arch. UM MM
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Miasto Mińsk Mazowiecki otrzyma-
ło dofinansowanie w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Działkowców MAZOWSZE 2019” ze 
środków finansowych budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego. Dofinanso-
wanie otrzymał projekt złożony przez 
Miasto Mińsk Mazowiecki pn. „Wymia-
na bram wjazdowych na terenie ROD 
„ANDRIOLLEGO” w Mińsku Mazowiec-
kim”.   

Wykonane zadanie swoim zakresem 
obejmowało wymianę czterech bram 
wjazdowych dwuskrzydłowych z furt-
kami i jednej furtki usytuowanych przy 
ulicach Warszawskiej i Żwirowej. Pro-
jekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 
10 000,00 zł. Kwota ta stanowi 37,64% 
wartości zadania, przy wartości całkowi-
tej projektu 26 568,00 zł.  

Na wartość całkowitą zadania skła-
dają się środki finansowe pozyskane  

Nowe bramy Rodzinnych Ogródków Działkowych „Andriollego”

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzyma-
ło dofinansowanie w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Działkowców MAZOWSZE 2019” ze 
środków finansowych budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego. Dofinanso-
wanie otrzymał projekt pn. „Wymiana 
instalacji wodnej na terenie ROD im. 
Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazo-
wieckim”.

Zadanie obejmowało swoim zakresem 
wymianę instalacji doprowadzającej 
wodę na terenie ROD im. M. Koperni-
ka w Mińsku Mazowieckim. W I etapie 
objęte działaniami zostały 264 działki.  
Wymieniono skorodowane rury metalo-
we na plastikowe rury doprowadzające 
wodę do poszczególnych działek.

Projekt otrzymał dofinansowanie  
w kwocie 10 000,00 zł. Kwota ta stano-
wi 40% wartości dofinansowania  za-
dania, przy wartości całkowitej projektu  
25 000,00 zł.  

   AKTUALNOŚCI

z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w kwocie 10 000,00 zł, środki z dotacji 
ze środków finansowych budżetu Miasta 
Mińsk Mazowiecki w kwocie 10 000,00 
zł oraz środki własne ROD w kwocie  
6 568,00 zł.  

3 września br. Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki podpisał umowę na 
przekazanie dotacji ze środków finanso-
wych dotyczących powyższego zadania 

Na wartość całkowitą zadania skła-
dają się środki finansowe pozyskane  
z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w kwocie 10 000,00 zł, środki z dotacji 
ze środków finansowych budżetu Miasta 
Mińsk Mazowiecki w kwocie 10 000,00 
zł oraz środki własne ROD w kwocie  
5 000,00 zł.  

3 września br. Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki podpisał umowę na 
przekazanie dotacji ze środków finanso-
wych dotyczących powyższego zadania 
z przedstawicielami Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego, który otrzymał dofinanso-
wanie. 

Zadanie pn. „Wymiana instalacji 
wodnej na terenie ROD im. Mikołaja 
Kopernika w Mińsku Mazowieckim – 1 
etap” współfinansowano przy pomocy 
środków z budżetu Województwa Ma-
zowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Działkowców 
MAZOWSZE 2019”. 

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

z przedstawicielami Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego, który otrzymał dofinanso-
wanie. 

Zadanie pn. „Wymiana bram wjazdo-
wych na terenie ROD „ANDRIOLLEGO” 
w  Mińsku Mazowieckim” współfinanso-
wano przy pomocy środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywiza-
cji Działkowców MAZOWSZE 2019”. 

Nowa instalacja wodna na ogródkach działkowych



13  MIM / 2019 / GRUDZIEŃ

AKTUALNOŚCI

Zjazd absolwentów ZSZ nr 2 

Mechanik
w Wilnie

16 listopada zapisano na kartach histo-
rii „Mechanika” wyjątkowe wydarzenie, 
jakim był Zjazd Absolwentów. Pierw-
szą odsłoną był Dzień Otwarty, pod-
czas którego absolwenci, nauczyciele 
i uczniowie mogli przeżywać wspólne 
spotkania skłaniające do wspomnień 
jak również planów na przyszłość. 

Było zwiedzanie szkoły, historyczne 
wystawy okolicznościowe przygotowa-
ne przez nauczycieli i uczniów oraz po-
częstunek. Wieczorem przyszedł czas 
na spotkanie w sali gimnastycznej, która 
zamieniła się  w salę balową. 

Bal Absolwentów „Studniówka jak 
za dawnych lat” rozpoczął tradycyjnie 
Polonez poprowadzony przez dyrektora 
Tomasza Płochockiego, wicedyrektor 
Agnieszkę Paję. Wszyscy uczestnicy, jak 
za swoich dawnych lat, krokiem polone-
za przywołali wspomnienia i sentymenty 
związane ze szkołą. 

oprac. na podst. mat. ZSZ nr 2
fot. z arch. szkoły

W Wilnie mińszczanie oddali hołd po-
wstańcowm styczniowym.
   

Któż mógłby pomyśleć, że ponad 
150 lat po wybuchu Powstania Stycznio-
wego przyjdzie nam stanąć dosłownie 
przed bohaterami, aby spełnić obowią-
zek i odprowadzić ich prochy na cmen-
tarz na Rossie w Wilnie. Za prochami 20 
powstańców, w orszaku żałobnym, szli 
w hołdzie poległym również przedsta-
wiciele mińskiego „Mechanika” – grupa 
23 uczniów i 4 nauczycieli. Młodzież po-
jechała pożegnać bohaterów w imieniu 
społeczności szkolnej ZSZ nr 2, ale oka-
zało się, że w oczach rzeszy Litwinów, 
Białorusinów oraz przede wszystkim Po-
laków zamieszkałych na Litwie reprezen-
towała Polskę. Serdeczność, powitania  
i podziękowania za obecność dowodzą, 
jak bardzo potrzebne jest pielęgnowanie 
więzi z Polakami żyjącymi za granicą. 

Społeczność szkolna składa podzię-
kowania Stowarzyszeniu Odra Niemen 
Oddział Mazowiecki - Wschodni Patrioci 
za finansowe wsparcie wyjazdu. 

oprac. na podst. mat. ZSZ nr 2
fot. z arch. szkoły
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W dniach 12-25 listopada Jakub Cho-
cholski i Kacper Sarna jako reprezen-
tanci Studia Tańca La Flaca z Mińska 
Mazowieckiego wzięli udział w koreań-
skim tourné spektaklu „Romeo i Julia”. 

Spektakl Teatru Tańca Caro w reżyserii 
i choreografii Iwony Marii Orzełowskiej, 
prezentowany był w międzynarodowej 
obsadzie. Wzięli w nim udział nie tylko 
polscy tancerze, ale także ze Słowacji 
i Korei Południowej. Spektakl prezen-
towano z okazji 30-lecia nawiązania 
kontaktów polsko-koreańskich. Organi-
zatorem wydarzenia był Jae Young Lee 
- prezes International Dance Organiza-
tion (IDO) w Korei Południowej oraz wła-
ściciel Seoul Dance Campany, a patro-
nat honorowy objęła Polska Ambasada  
w Seulu. 

Gratulujemy mińskim tancerzom i dzię-
kujemy za promocję miasta na świecie!

Studio Tańca La Flaca
fot. z arch. J.Chocholskiego

Świat poznaje mińskie talenty

Zespół taneczny „JAK NIE MY, TO 
KTO” w składzie: Ewa Barańska, Adam 
Baranowski, Jolanta Broda, Ewa Gań-
ko, Teresa Frelak, Jadwiga Gawrych, 
Grażyna Leszczyńska, Adam Matwiej, 
Teresa Marciniak, Alicja Rycielska, 
Małgorzata Sitek, Teresa Winiarek, Sła-
womir Ziemicki, reprezentując Miński 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, odniósł 
kolejny sukces estradowy. 

Tańczący seniorzy z Mińska Mazowiec-
kiego zdobyli nagrodę GRAND PRIX   
w kategorii „taniec” podczas XII Ogól-
nopolskich Juwenaliów III Wieku, które 
odbyły się w dniach 25-26 listopada br. 
w Warszawie. 

Zespół zawdzięcza swój sukces wysiłko-
wi prowadzącej instruktorki - Agnieszki 
Sawki, jak i pracowitości wszystkich 
członków grupy.

oprac. na podst. mat. 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

fot. MUTW

Taneczny sukces 
MUTW
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17 listopada w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowiec-
kim odbyły  się  zawody taneczne Inter-
national Polish Cup Mińsk Mazowiecki 
2019 pod Honorowym Patronatem Bur-
mistrza Mińska Mazowieckiego Marci-
na Jakubowskiego. 

Zawody przeznaczone były dla klubów  
zrzeszonych w Polskiej Federacji Tańca  
i organizacjach partnerskich działają-
cych na terenie kraju, a także dla organi-
zacji międzynarodowych wchodzących 
w skład rodziny IDO. 

Organizatorem wydarzenia  była  Aka-
demia Tańca RELIESE  działająca na 
terenie naszego miasta od września br.,   
a  współorganizatorem Polska Federacja 
Tańca.  

Zawody miały na celu, m.in.: wyłonienie 
najlepszych tancerzy na poszczegól-
nych poziomach zaawansowania, popu-
laryzację tańca wśród dzieci i młodzieży 
jako formy aktywnego wypoczynku czy 
promocję Mińska Mazowieckiego i jego 
walorów kulturalno – sportowych. 

Wielkim wydarzeniem zarówno dla 
tancerzy  jak i publiczności był  Relie-

Zawody taneczne International Polish Cup
se Dance Festiwal. Pokaz osiągnięć  
i umiejętności doświadczonych jak i po-
czątkujących tancerzy  Akademii Tańca 
Reliese. Poza wizualnymi i emocjonal-
nymi wrażeniami impreza  ta była ele-
mentem integracji mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego i gości. Nie było czasu 
na nudę!

oprac. na podst. mat. Lucyny Kruszyny
fot. z arch. Akademii Tańca 
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VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania
Powiatowy Konkurs Pięknego Czyta-
nia organizowany przez Bibliotekę Pe-
dagogiczną w Mińsku Mazowieckim 
i Szkoły Salezjańskie to wydarzenie  
z wieloletnią tradycją. Turniej adresowa-
ny jest do uczniów zarówno szkół pod-
stawowych jak i ponadpodstawowych. 
W eliminacjach systematycznie bierze 
udział kilkuset uczniów z powiatu miń-
skiego. W tym roku na przesłuchania 
finałowe zgłosiło się 185 uczestników. 
Istotą Konkursu jest pobudzanie aktyw-
ności artystycznej, ożywianie kontaktu 
z poezją i prozą, kształtowanie nawyku 
czytania, rozwój czytelnictwa i popula-
ryzacja literatury. 19 listopada 2019 roku 
w  Bibliotece Pedagogicznej odbyła się 
uroczysta Gala VIII Konkursu Pięknego 
Czytania, podczas której laureatom roz-
dane zostały nagrody i dyplomy. 

Regulamin konkursu przewidywał pre-
zentację wybranego utworu Stanisławy 
Gujskiej w kategorii klas I – V i czytanie 
prozy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 
w kategorii klas VI – VIII i ponadpod-
stawowych. Konkurs prowadziła Anna 
Popławska – kierownik Biblioteki Peda-
gogicznej w Mińsku Mazowieckim. Ho-
norową funkcję przewodniczącej skła-
du jurorów pełniła Stanisława Gujska, 
autorka powieści i wierszy dla dzieci.  
W pracach komisji uczestniczyli ponadto 
nauczyciele języka polskiego z Mińska 
Mazowieckiego: Renata Bakuła, Ewa 
Pszczółkowska i Bożena Swatko.

Patronat honorowy nad tegoroczną 
edycją objął starosta miński Antoni Jan 
Tarczyński, którego podczas gali repre-
zentowała Izabela Komorowska, inspek-
tor w Wydziale Oświaty i Promocji Sta-
rostwa Powiatowego. Katarzyna Łaziuk, 
kierownik Wydziału Promocji, Kultury  
i Sportu, reprezentowała tego dnia bur-
mistrza Marcina Jakubowskiego. Na Gali 
gościli również: Marzena Kowalczuk, dy-
rektor Biblioteki Pedagogicznej im. Hele-
ny Radlińskiej  w Siedlcach,  ks. Ryszard 
Woźniak, dyrektor Szkół Salezjańskich 
w Mińsku Mazowieckim oraz Katarzy-
na Pskiet, referent Miejskiej  Bibliote-
ki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.  

Anna Popławska i Renata Bakuła 
przekazały podziękowania wszystkim 
osobom, które aktywnie włączyły się  
w organizację konkursu, m.in. Ewie 
Kopka, Małgorzacie Chrobot i Iwonie 
Krasuskiej. Serdeczne podziękowania 
skierowane zostały również do spon-
sorów za ufundowanie wszystkich na-
gród oraz za wsparcie i życzliwość 
dla organizowanego przedsięwzięcia. 
Wśród darczyńców znaleźli się: Staro-
stwo Powiatowe w Mińsku Mazowiec-
kim, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, 
Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku 
Mazowieckim, Szkoły Salezjańskie oraz 
Stanisława Gujska i Iwona Krasuska.  

Gali towarzyszyły występy artystycz-
ne zespołów „Kreska” i „Mała Kreska”. 
Młodzi wykonawcy ze Szkół Salezjań-

skich zaprosili uczestników Gali do mu-
zycznego i poetyckiego świata uczuć  
i wyobraźni. 

Laureaci w kategorii klas I – VIII:
1. Julia Janiszewska, kl. VIII - Szkoła Podsta-
wowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim (opiekun-
ka -  Iwona Kokoszka),
2. Julia Czapska, kl. VIII - Szkoła Podstawowa 
w Dobrem (opiekunki - Katarzyna Kowalczyk, 
Anetta Bodecka, Maria Pawińska),
2. Łukasz Michalski, kl. VIII - Szkoła Podsta-
wowa w Dobrem (opiekunki - Katarzyna Ko-
walczyk, Anetta Bodecka, Maria Pawińska),
2. Adam Zaperty, kl. VIII - Szkoła Podstawo-
wa w Dobrem (opiekunki - Katarzyna Kowal-
czyk, Anetta Bodecka, Maria Pawińska),
3. Wojciech Nowak, kl. VIII - Szkoła Podsta-
wowa w Dębem Wielkim (opiekunka - Marle-
na Pilarska),
3. Maria Rucińska, kl. VIII - Szkoła Podstawo-
wa nr 1w Mińsku Mazowieckim (opiekunka 
-  Hanna Wielgołaska).

Wyróżnienia w kategorii klas I – VIII:
Maja Górska, kl. VIII - Szkoła Podstawowa  
w Wielgolesie (opiekunka - Ewa Stosio),
Zuzanna Zawadzka, kl. VI - Szkoła Podstawo-
wa w Grodzisku (opiekunka -  Karolina Oliń-
ska),
Oliwia Antosiewicz, kl. VIII - Szkoła Podsta-
wowa w Kołbieli (opiekunka - Alicja Pacek),
Oliwia Smolińska, kl. VI - Szkoła Podstawowa 
w Kałuszynie (opiekunka - Krystyna Osińska),
Natalia Karkosa, kl.VI - Szkoła Podstawowa 
w Stanisławowie (opiekunka - Agnieszka Ba-
dura).

Laureaci w kategorii  szkół ponadpodstawo-
wych:
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Uczniowie i uczennice klasy 3c ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z wy-
chowawczynią Agnieszką Królak 
odwiedziły dziś Burmistrza Miasta. 
Pan Marcin Jakubowski opowiedział  
o swojej pracy, przybliżył zadania Urzę-
du Miasta oraz powiedział jakie sprawy 
można załatwić w tej instytucji. Kierow-
nik wydziału Gospodarki Komunalnej 
Rafał Czerechów w sposób przystępny 
dla młodych mińszczan wyjaśnił, jak 
wygląda struktura urzędu i jakie są za-
dania ścisłego kierownictwa i wydzia-
łów.

Druga część wizyty odbyła się w Straży 
Miejskiej. Komendant Anna Kwiatkow-
ska opowiedziała o zadaniach swojej 
formacji oraz oprowadziła po siedzibie 
Straży. Dzieci miały okazję zobaczyć 
centrum monitoringu miejskiego, dyżur-
kę strażnika oraz gabinet komendanta. 
Zastępca Komendanta Robert Kokosz-
ka przedstawił dzieciom najnowszego 
„strażnika”, czyli drona, który czuwa nad 
jakością powietrza w mieście. Na za-
kończenie strażnicy wraz z komendant 
pokazali gośćiom radiowóz Straży Miej-
skiej.

Dzieci przygotowały świąteczne upo-
minki dla  Burmistrza i Komendant SM 
oraz  przekazali życzenia od społeczno-
ści szkolnej. Gospodarze odwdzięczyli 
się dzieciom drobnymi upominkami.

red. fot. z arch. UM MM

Uczniowie z „Szóstki” u burmistrza

1. Bartosz Gomulski, kl. I - Zespół Szkół Tury-
styczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazo-
wieckim (opiekunka - Małgorzata Postolska),
2. Nikodem Szwed, kl. II - Zespół Szkół nr 1 
im. Kazimierza  Wielkiego w Mińsku Mazo-
wieckim (opiekunka - Małgorzata Szuba),
3. Rafał Smoliński, kl. II - Salezjańskie Liceum 
Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim 

(opiekunka - Diana Gajc-Piątkowska),
Wyróżnienia klas szkół ponadpodstawowych:
Agata Sowa, kl. III - Zespół Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowiec-
kim (opiekunka - Katarzyna Domańska), 
Małgorzata Lisiecka, kl. I LO - Zespół Szkół nr 
1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazo-
wieckim (opiekun - Mariusz Wójcik),

Patrycja Mosycz - Branżowa Szkoła  I Stopnia 
w Mrozach (opiekunka - Kamila Pyra).

Tegoroczny VIII Powiatowy Konkurs 
Pięknego Czytania  przebiegł na bardzo 
wysokim poziomie. Uczestnicy, uwraż-
liwieni na piękno mowy ojczystej oraz 
na obowiązek jej pielęgnowania, czer-
pali przyjemność i satysfakcję z udziału  
w konkursie. Należy docenić autorską 
interpretację utworów i kulturę słowa 
oraz ekspresję w przekazie. Trzeba 
podkreślić niezwykłe emocje, jakie to-
warzyszyły występom i bardzo staranne 
przygotowanie recytatorów do publicz-
nych popisów. Laureaci okazali się eks-
pertami żywego słowa. Występy mło-
dych artystów ujmowały starannością 
i zaangażowaniem oraz oryginalnością 
przekazu. Niezależnie od wyniku wszy-
scy uczestnicy konkursu zasługują na 
wielkie uznanie.

oprac. na podst. mat. Bożeny Swatko
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Wszędzie w Polsce obserwujemy wzrost 
cen za odbiór odpadów od mieszkań-
ców. Jest to spowodowane nie tylko 
rosnącymi kosztami samego odbioru 
śmieci, ale przede wszystkim ich prze-
tworzenia i zagospodarowania. Niestety 
prognozy nie są optymistyczne. – Praw-
dziwy kryzys na rynku dopiero nas cze-
ka. Bo sytuacja, w której wszędzie za-
niżone są moce instalacji w skali całego 
kraju, będzie powodowała gwałtowny 
ogólnopolski wzrost cen. Efekty polityki 
rządu dopiero odczujemy w całej Pol-
sce – mówi w grudniowym wywiadzie dla 
Portalu Samorządowego wiceprezydent 
Warszawy Michał Olszewski, odpowie-
dzialny za gospodarkę odpadami. 

Wtóruje mu  Marcin Jakubowski, który  
w związku z podwyżkami opłat za od-
biór odpadów na RIPOKach staje w ob-
liczu konieczności gwałtownego wzro-
stu cen za wywóz odpadów w mieście.  
Bez kompleksowej zmiany systemu na 
szczeblu krajowym nie uda się uniknąć 
przeniesienia kosztów na mieszkańców 
– podkreśla burmistrz Mińska Mazowiec-
kiego. 

Samorządy podkreślają, że nie mają 
wpływu ani na kształt selektywnej zbiór-
ki, bo ona jest narzucona rozporządze-
niem ministra, ani na rynek zbytu surow-
ców wtórnych. Jeśli chodzi o Mazowsze, 
minister środowiska przez kilkanaście 
miesięcy stał na stanowisku, że instala-
cji do przetwarzania odpadów jest tu za 
dużo, a dziś się okazuje, że to samorzą-
dowcy mieli rację, bo nie ma komu prze-
twarzać naszych odpadów. – Gdzie tutaj 
wola dbania o konkurencję na rynku?  
– pyta retorycznie Olszewski, który kie-
ruje Stowarzyszeniem Metropolia War-
szawa, zrzeszającym kilkadziesiąt ma-
zowieckich gmin, w tym Gminę Mińsk 
Mazowiecki.

Wszystkie gminy Stowarzyszenia pod-
kreślają, że dławi je sytuacja na rynku 
i muszą prowadzić trudne rozmowy  
z mieszkańcami o podwyższaniu opłat, 
czasem nawet o kilkaset procent. W tym 
roku wszystkie gminy Stowarzyszenia  
– poza Warszawą – podniosły stawki, 
a w 2020 r. najprawdopodobniej będą 
zmuszone je znowu podnieść. W więk-
szości gmin SMW w ub. r. odebrano od 
300 do 500 kg odpadów rocznie od każ-
dego mieszkańca.

Tylko trzy gminy Stowarzyszenia  mają 
własne instalacje do przetwarzania od-
padów. Ale nawet to nie polepsza dziś 
znacząco ich sytuacji, bo chociaż mają 
gdzie przyjąć odpady, to nie ma gdzie 
przekazać tego, co z instalacji wycho-
dzi. W całym kraju jest wielki problem ze 
zbytem surowców. 

Tu warto obalić kolejny mit: wbrew temu, 
co często się słyszy, gminy nie zarabiają 
na surowcach. Spadek cen surowców 
spowodował, że cena, jaką dyktuje in-
stalacja sortująca i doczyszczająca np. 
papier, jest wyższa, niż cena skupu.  
Na przykład jeszcze trzy lata temu firmy 
sortujące odpady za tonę odzyskanej fo-
lii dostawały w skupie 250 zł. Dziś to te 
firmy muszą zapłacić 250 zł, żeby skup 
chciał tę folię odebrać. Podobnie jest  
z innymi odzyskiwanymi surowcami, ta-
kimi jak papier, plastik, czy RDF, czyli 
wysokoenergetyczne pozostałości po 
sortowaniu odpadów.

Samorządowców boli też to, że minister 
środowiska – zamiast dbać o interes 
mieszkańców – utrzymuje na zbyt niskim 
poziomie stawki dla nieruchomości nie-
zamieszkałych – biurowców, galerii han-
dlowych. I to w sytuacji, gdy stawki dla 
mieszkańców rosną kilkakrotnie.

Metropolia informuje
   AKTUALNOŚCI

Rząd deklaruje co prawda, że chce się-
gnąć do kieszeni firm wprowadzających 
na rynek opakowania – czyli przyszłe 
odpady – a uzyskane środki przekazać 
m.in. gminom. Ale obiecywanego za-
strzyku gotówki jak nie było, tak nie ma. 
– Z rozszerzoną odpowiedzialnością 
producenta (tzw. ROP)  jest jak z yeti. 
Od kilku lat o nim słyszymy, dopytujemy 
i uzyskujemy tylko zapowiedź: będzie – 
komentuje gorzko prezes Stowarzysze-
nia „Metropolia Warszawa”. Tu znowu 
samorządowcy niepokoją się, że rząd 
chce nakładać nowy podatek, który bę-
dzie zasilał kasę państwa, zamiast zo-
bowiązać firmy do realnej współpracy  
z gminami w celu odzysku i przetworze-
nia surowców.

– My chcemy prostego systemu. Jak 
firma X wprowadza opakowanie do ob-
rotu, to niech poniesie koszt związany 
z jego odbiorem od mieszkańca, zago-
spodarowaniem i utylizacją. Firmy same 
będą zainteresowane sprzedażą swoich 
produktów w opakowaniach wielorazo-
wych. Nie rozumiem, dlaczego nie moż-
na wprowadzić tak prostej rzeczy. Mam 
wrażenie, że rząd boi się robić cokolwiek 
z samorządami – komentuje Michał Ol-
szewski. 

Tymczasem gminy w całej Polsce zna-
lazły się pod odpadową ścianą. Rośnie 
ilość wytwarzanych odpadów, brakuje 
punktów i instalacji, które mogłyby je 
skutecznie sortować, brakuje rynków 
zbytu, rosną ceny, a konstruktywnego 
dialogu z rządem jak nie było tak nie ma.

oprac. na podst. mat. 
Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

Brak wpływu samorządów na kształt selektywnej zbiórki odpadów, zbyt 
mało instalacji do ich przetwarzania i ogromny problem ze zbytem odzy-
skiwanych surowców – to wszystko powoduje, że w całym kraju mamy 
kryzys śmieciowy, którego końca nie widać.
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Targ Bożonarodzeniowy 
„Kupieckie Mensko”

Tradycją Mińska Mazowieckiego sta-
ły się targi świąteczne, 15 grudnia na 
Starym Rynku mińszczanie mogli cie-
szyć się zakupami w atmosferze świąt.  
Wybór produktów był bardzo duży.  

Na kramach znaleźć można było specja-
ły na stół świąteczny, słodycze, ozdo-
by świąteczne, rękodzielnicze i wyroby  
artystyczne. Targ liczył 70 wystawców i 
cieszył się wielką popularnością wśród 
kupujących co potwierdzają wystawcy 
zapowiadając swój udział w kolejnych 
edycjach.

Piękna pogoda sprawiła, że zakupy na 
targu stały się równie przyjemnym ro-
dzinnym spacerem.

Swoje stoisko miało między innymi Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym „Możesz Więcej”, które 
cieszyło się popularnością.

Organizatorem targów świątecznych jest 
Muzeum Ziemi Mińskiej.

MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ

Na okoliczność zbliżającej się 600. rocznicy powstania miasta Muzeum Ziemi Miń-
skiej zwraca się do artystów mieszkających w Mińsku Mazowieckim oraz artystów 
związanych z miastem z propozycją wzięcia udziału w projekcie artystycznym.

Celem projektu jest stworzenie oryginalnej kolekcji obrazów, która będzie upamięt-
niała tę wyjątkową rocznicę. Wszystkie obrazy zostaną ocenione (wartość arty-
styczna, cena) przez specjalistów wskazanych przez Muzeum i po ich rekomendacji 
zakupione. 

Format i technika należą do wyłącznej decyzji twórców. 
Termin zgłoszenia udziału: do końca stycznia 2020 roku na adres mailowy: 
muzeum@mzm-minskmaz.pl

Termin dostarczenia prac: do końca październi-
ka 2020 roku.
Wszelkie dodatkowe pytania – Dyrektor Leszek 
Celej – 500 186 482

Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim
ul. Okrzei 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: 25 752 25 81

Projekt „600” 
– impresje malarskie
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Urząd Stanu Cywilnego
2019 rok w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miń-
sku Mazowieckim był szczęśliwym rokiem 
dla 24 par, które wspólnie z burmistrzem  
w maju oraz październiku świętowały jubile-
usz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Taki ju-
bileusz to szczególne wyróżnienie, to duma 
i wzór dla młodych par, które dopiero teraz 
wkraczają w dorosłe życie. Podczas jubi-
leuszowych uroczystości burmistrz Marcin 
Jakubowski wręczał w imieniu prezydenta  
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
– polskie cywilne odznaczenia państwowe. 
Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć 
także o parach, które przeżyły ze sobą znacz-
nie dłużej, bo 50, 60 i 65 lat. Wszystkim  
Jubilatom jeszcze raz należą się gratulacje 
oraz życzenia dalszych wspólnych lat życia. 

Kończący się rok był także życzli-
wy dla trojga Jubilatów, którzy ob-
chodzili swoje setne urodziny. Pod-
czas wspólnych spotkań nie zabrakło 
ciekawych  opowieści i pięknych wspomnień.  

Należałoby także wspomnieć o uproszcze-
niu procedur związanych z wykorzystaniem 
dokumentów urzędowych przez obywateli 
UE przebywających w innym państwie człon-
kowskim. W związku z tym Parlament Euro-
pejski w 2016 roku wydał rozporządzenie 
2016/1191 w sprawie promowania swobod-
nego przepływu obywateli poprzez uprosz-
czenie wymogów dotyczących przedkładania 
określonych dokumentów urzędowych w Unii 
Europejskiej i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 1024/2012. Rozporządzenie zaczęło 
obowiązywać od 16 lutego 2019 roku. Głów-
nym założeniem wprowadzenia tego aktu 
prawnego było zastosowanie rozwiązań po-
zwalających na zapewnienie swobodnego 
przepływu ludności poprzez uproszczony 
obieg dokumentów urzędowych w obrębie 
UE (zniesienie wymogu legalizacji i, apo-
stille, zastąpienie tłumaczeń urzędowych 
wielojęzycznymi formularzami, powstanie 
systemu komunikacji IMI między organami 
administracyjnymi państw członkowskich). 

Zmiany zaszły także w ustawie z dnia 28 listo-
pada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywil-
nego. Zmieniony przepis art. 28 ust. 3 okre-
ślił, że okres przechowywania aktu urodzenia 
lub aktu małżeństwa osoby, która żyje dłużej 
niż okresy przechowywania aktów, wydłuża 
się do czasu sporządzenia zgonu tej oso-
by lub zarejestrowania informacji o zgonie. 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

Wydział Gospodarki Komunalnej w odpowie-
dzi na liczne głosy mieszkańców oraz w celu 
równoważenia mobilności miejskiej opra-
cował rozszerzenie obszaru strefy płatnego 
parkowania o tereny miasta na północ od 
ulicy Warszawskiej. Po podjęciu przez Radę 
Miasta uchwały o rozszerzeniu SPP przepro-
wadził postępowanie przetargowe i zakupio-
no 20 parkomatów do jej obsługi. Zakupiono  
i umieszczono w miejskiej przestrzeni bramki 
zraszające dające wytchnienie mieszkańcom 
w upalne dni. Realizujemy porozumienie za-
warte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy 
którego pracownicy wydziału w każdą środę 
informują, doradzają oraz pomagają złożyć 
wniosek o dofinansowanie w ramach progra-
mu „Czyste powietrze”.

W okresie Wszystkich Świętych opracowa-
liśmy koncepcję i uruchomiliśmy specjalną 
linię autobusową ułatwiającą dotarcie do miń-
skich nekropolii.

Monitorujemy i poprawiamy jakość funkcjo-
nowania komunikacji miejskiej. Aktualizujemy 
rozkłady jazdy, dostosowując je w miarę moż-
liwości do rozkładu jazdy przewoźników kole-
jowych i zgłaszanych potrzeb pasażerów oraz 
zlecamy poprawę infrastruktury przystanko-
wej – wszystkie przystanki wyposażono w ła-
weczki dla oczekujących, a także, gdzie moż-
liwe, zlecamy budowę zatok ułatwiających 
obsługę pasażerów (ul. Mireckiego).

Czuwamy nad poprawą jakości przestrzeni 
publicznej miasta, w której pojawiają się nowe 
nasadzenia oraz elementy małej infrastruktury 
m.in. ławki czy kosze na odpady.

Na mocy zawartego porozumienia z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej dofinansowujemy uty-
lizację wyrobów zawierających azbest. Z Mi-
nisterstwa Przedsiębiorczości i Technologii 
pozyskaliśmy grant na zadanie pn. „Aktuali-
zacja inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Mińsk Mazowiecki” 
dzięki czemu zaktualizowaliśmy bazę nieru-
chomości pokrytych materiałami zawierający-
mi azbest (eternit).

Wiosną w mińskim parku pracował sokolnik. 
Podpisana z nim umowa objęła płoszenie 
ptaków krukowatych (gawrony, kawki, sroki, 
wrony siwe) od 1 marca do 15 kwietnia.

Odstraszone obecnością jastrzębi i sokołów 
gawrony czy kawki będą unikały pojawiania 
się w najbliższej okolicy, sądząc, że jest to re-
wir łowiecki drapieżników. Powinien przez to 
poprawić się komfort mieszkańców podczas 
przebywania w parku.

Wydział Inwestycji 
i Rozwoju Miasta
W 2019 r. zakończyliśmy realizację kilku za-
dań w ramach projektu pn. „Rozbudowa  
systemu gospodarowania wodami opadowy-
mi w Mińsku Mazowieckim – I etap”. Są to: 
rozbudowa ul. Osiedlowej, budowa ulic: Gro-
chowskiej, Konopki, Paderewskiego, Paruze-
la i Kalinowskiej oraz rozpoczęcie budowy ul. 
Żwirowej (realizacja w cyklu dwuletnim). Po-
mimo ogromnego zaangażowania, nie udało 
się jednak rozpocząć budowy ul. 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich ze względu na planowane 
prace w ulicy związane z budową sieci wo-
dociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. 
Unieważniono postępowanie przetargowe na 
przebudowę rowu na odcinku od ul. Leśnej do 
ul. Wróblewskiego oraz przebudowę zbiorni-
ków retencyjnych ze względu na ograniczo-
ne środki finansowe w budżecie miasta na 
realizację tego zadania. W wyniku ponowne-
go postępowania przetargowego wyłoniono 
wykonawcę, z którym umowę Miasto zawrze  
w styczniu 2020 r. W planach na przyszły rok 
mamy budowę ulic: por. Wolańskiego oraz 
Sikorskiego.

W 2019 r. zrealizowano I etap budowy  
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3, 
a kontynuacja przewidziana jest na rok 2020. 
Zadanie jest realizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego. 

Wykonano remont bieżni okrężnej przy  
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz  
z zeskocznią do skoku w dal oraz wykona-
no zakole do rzutni pchnięcia kulą. Zadanie 
zostało dofinansowane z pomocy finansowej  
z budżetu Województwa Mazowieckiego  
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOW-
SZE 2019”.

Ze środków  pozostających  w dyspozycji mi-
nistra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego w ramach progra-
mu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 
2019”  Miejska Szkoła Artystyczna została 
doposażona w fortepian koncertowy klasy 
mistrzowskiej, flet poprzeczny oraz gitarę kla-
syczną 4/4. 

Rok 2019 w pracy Urzędu Miasta
Z PRACY URZĘDU

Koniec roku to – tradycyjnie – czas podsumowań. My również postanowiliśmy przyjrzeć się naszej pracy i napisać o tym,  
co nam się udało, a z jakimi trudnościami borykaliśmy się podczas realizacji zadań. Uważamy, że istotne jest informowanie 
Państwa o działaniach podejmowanych przez samorząd.

W Urzędzie Miasta jest 20 wydziałów, każdy realizuje inne zadania. Praca jednych jest bardziej widoczna poza urzędem, inne 
wykonują swoje zadania w zaciszu urzędu. Jednakże działania każdego z wydziałów mają istotny wpływ na jakość pracy 
całego Urzędu Miasta. Poniżej przedstawiamy pracę kilku wydziałów.



21  MIM / 2019 / GRUDZIEŃ

W ramach programu „Aktywna tablica” Szko-
ła Podstawowa nr 3 została doposażona w 2 
interaktywne monitory dotykowe, natomiast 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w tablicę 
interaktywną oraz interaktywny monitor doty-
kowy, a także urządzenie do przekazu dźwię-
ku.

Zespół Szkolono-Przedszkolny nr 1 dodatko-
wo doposażono w sprzęt do pracowni infor-
matycznej: 26 kompletów komputerów wraz 
z oprogramowaniem, 3 szt. switch zarządzal-
ny, 2 komplety głośników, drukarkę sieciową 
oraz tablicę multimedialną w ramach „Ma-
zowieckiego Programu Dofinansowania Pra-
cowni Informatycznych i Językowych”.

W 2018 r. zawarto umowę na wykonanie do-
kumentacji projektowej, na podstawie której 
w 2019 r. planowane jest rozpoczęcie budo-
wy Przedszkola Miejskiego nr 2 przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Miasto Mińsk 
Mazowiecki złożyło  wiosek o pożyczkę  na 
realizację  inwestycji w ramach programu Jes-
sica II z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W 2019 r. wykonano nowoczesne oświetlenie 
uliczne w ul. Skrzyneckiego oraz fragmentu 
ulicy gen. Maczka (od ul. Mleczarskiej). 

Wydział Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nierucho-
mości koordynował uruchomienie usługi iGe-
oPlan służącej do publikacji planów miejsco-
wych z funkcją wypisów i wyrysów w ramach 
portalu mapowego mminskmazowiecki.e-
-mapa.net, która daje możliwość przegląda-
nia planów miejscowych bez konieczności 
szukania uchwał i załączników graficznych 
oraz zamówienia wypisów i wyrysów bez ko-
nieczności wizyt w Urzędzie. 

W 2019 r. rozpoczęto procedurę przystąpie-
nia do sporządzenia dwóch planów miejsco-
wych (dla terenów kolejowych oraz dla części 
środkowo-wschodniej miasta). Pozyskano 
grant w wysokości 20 100 zł w ramach pro-
jektu pn. „Wzmocnienie procesu konsulta-
cji społecznych i monitoringu społecznego  
w zakresie działań prowadzonych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego w obszarze 
planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego” w ramach Działania 2.19 Usprawnie-
nie procesów inwestycyjno-budowlanych 

i planowania przestrzennego, konkursu  
nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18", w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja i Rozwój. 

W 2019 r. pracownicy wydziału zakończyli 
proces przekształceń użytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych na cele mieszka-
niowe w prawo własności tych gruntów (wy-
dano 721 zaświadczeń).

Wydział Promocji, Kultury 
i Sportu
Jednym z najważniejszych celów naszego 
wydziału było odświeżenie sposobu cele-
bracji świąt państwowych. Zależało nam na 
przygotowaniu takich obchodów, które z jed-
nej strony godnie i stosownie upamiętniłyby 
wydarzenia, a z drugiej realnie angażowały 
społeczność naszego miasta. Za bardzo do-
bry krok w tym kierunku uznajemy obchody 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
czy Dnia Niepodległości. Oprócz oficjalnych 
wydarzeń w tych dniach zaproponowaliśmy 
Państwu także spotkania mniej formalne. 
Upamiętnienie Powstania Warszawskiego po-
święciliśmy doświadczeniu miłości w czasie 
wojny. Czytaliśmy fragmenty książki „Miłość 
44”, przepisywaliśmy wiersze Baczyńskie-
go i Gajcego, aby wysłać je później pocztą 
polową. Wydaliśmy jednodniówkę, w której 
zawarliśmy wspomnienia wydarzeń 1 sierp-
nia przez pryzmat doświadczeń mińszczan. 
11 listopada po uroczystościach formalnych 
zaprosiliśmy mieszkańców na Herbatkę  
u Piłsudskiego, zdjęcia z wąsem, happening 
Stwórzmy razem flagę i  wystawę prezentują-
cą bohatera narodowego z prywatnej, rodzin-
nej strony. 

Jednym z ostatnich integrujących społecz-
ność wydarzeń była wizyta św. Mikołaja  
z Rovaniemi. Okazała się ona ogromnym suk-
cesem, także frekwencyjnym. Dlatego dziś 
wiemy, że musimy lepiej przygotować się lo-
gistycznie, aby sprostać liczebności uczestni-
ków. Samo wydarzenie  ze względu na radość 
dzieci, ich uśmiechy i podekscytowanie było 
dla nas największą radością. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji pro-
gramu „Kultura włączania”. Jego ideą jest 
identyfikowanie potrzeb oraz inicjowanie  
i wzmocnienie współpracy podmiotów kultu-

ry, jednostek samorządowych, organizacji po-
zarządowych i placówek oświatowo-wycho-
wawczych na polu edukacji włączającej oraz 
zmiana społecznego modelu postrzegania 
niepełnosprawności. Sformułowany bardzo 
formalnie cel przełożył się na większą empatię 
w stosunku do osób z niepełnosprawnością. 
Cieszą nas małe zmiany społeczne w postrze-
ganiu niepełnosprawności. 

Mamy nadzieję, że dobrze Państwo oceniają 
wizytę w naszym mieście Naukobusa z Cen-
trum Nauki Kopernik. 18 stacji badawczych, 
eksperymenty, zagadki naukowe przyciągnę-
ły uwagę ponad 700 uczestników. Zdradzimy 
Państwu, że staramy się zaprosić do Mińska 
Planetobus. 

Projektem MS Piłsudski – ukryta historia  
opowiedzieliśmy historię odrodzonej Polski  
za pomocą nowoczesnych form przekazu.  
W okularach VR zabraliśmy Państwa w podróż 
statkiem Piłsudski. Wierzymy, że poznawanie 
historii może być fascynującą przygodą.

W maju 2019 roku zainaugurowaliśmy nową 
trasę turystyczną „Coolturalna ścieżka”.  
Na szlaku można odkryć bardziej lub mniej 
znaną historię osób i miejsc ważnych dla mia-
sta. Kręte ścieżki miasta można przemierzać 
z kartą pracy, jak również ze smartfonem. 
Mamy nadzieję, że ta oferta poznawania mia-
sta spotka się z większym zainteresowaniem. 
Wiemy, że powinniśmy lepiej promować to 
działanie. To z pewnością jedno z wyzwań na 
2020 rok.

Choć jubileusz 600-lecia miasta dopiero  
w 2021 roku, my już rozpoczęliśmy przygo-
towania do tego ważnego wydarzenia. Na 
zaproszenie pana Burmistrza grono mińskich 
społeczników i artystów skupionych w niefor-
malnej grupie Forum Kultury pracuje nad or-
ganizacją jubileuszu.

Wydział Promocji ściśle współpracuje z MDK, 
MBP, MZM, MOSiRem, organizacjami poza-
rządowymi, bez których nasza praca byłaby 
niemożliwa. Bardzo dziękujemy za wspaniałą 
współpracę, pomoc i życzliwość. 

Mamy nadzieję, że artykuł przybliżył Pań-
stwu naszą pracę. Dziękujemy za współ-
pracę i zapraszamy do kontaktu. Najważ-
niejszym celem naszej pracy jest służba 
mieszkańcom. Państwa  zadowolenie jest 
dla nas bardzo ważne. 

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta
fot. z arch. UM MM

Z PRACY URZĘDU
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Koncerty 
dla najmłodszych

Tym razem w ramach koncertu z cyklu 
„Szkoła ucha dla malucha” 17 listopada 
zaprosiliśmy młodych melomanów do 
lasu na spotkanie ze zwierzęciem nie-
zwykle sprytnym, inteligentnym i prze-
biegłym. O przygodach chytrego Lisa 
Witalisa i jego rudym, puszystym ogonie 
opowiadał aktor scen warszawskich Ce-
zary Nowak.

Natomiast 8 grudnia przed młoda pu-
blicznością zaprezentował się zespół 
Due Corde - Paulina Garlińska i Magda-
lena Bąk zaprosiły widzów w dźwięko-
wą podróż pełną przygód. Klawesyn to 
instrument, który w dawnych czasach 
rozbrzmiewał w królewskich pałacach. 
Gitara zaś kojarzy się słuchaczom z mu-
zyką hiszpańską - flamenco. Wiele te 
instrumenty różni, ale co zaskakujące, 
stanowią one doskonały muzyczny duet. 

21 listopada w MDK odbył się koncert 
promujący płytę „Fenix” artystki ukry-
wającej się pod pseudonimem Shata-

QS. Znany, wybitny, kubański perku-
sjonalista Jose Torres – występujący 
gościnnie podczas koncertu - opisał ją 
następującymi słowami: „Fenix to wyjąt-
kowa płyta. Właściwie to nie tylko płyta, 
muzyka, tekst. Jest to dla mnie pewna 
forma uświadomienia w jakim świecie 
żyjemy. Ile rzeczy nam ucieka i ile mo-
glibyśmy zrobić dla świata. Ta płyta to 
głębokie spojrzenie na elementarne 
prawdy, zapomniane przez wielu ludzi  
w dzisiejszym społeczeństwie. Fragment 
„nie musisz być bohaterem dla całego 
świata, wystarczy być przykładem dla 
jednostki” ma bardzo aktualne znacze-
nie. Polecam.”

Muzyka z płyty „Fenix” opowiada o prze-
mianach, o budowaniu własnej rzeczywi-
stości, a przede wszystkim o ujarzmianiu 
Ego by mogło zaistnieć Ja. W całości na-
grana jest w języku polskim przy użyciu 
instrumentów akustycznych okraszona 
ciekawymi transowymi rytmami oraz 
elementami etnicznymi, co daje słucha-
czowi duży komfort pulsującej wibracji  
w delektowaniu się nią. 

Podczas warsztatów introligatorskich 
23 listopada uczestnicy własnoręcznie 
od A do Z wykonali notatniki. Poznali 
cały proces powstawania szkicownika, 
który obejmował wybór papieru do okła-
dek oraz proces introligatorski (szycie 

broszurowe, bigowanie, barwienie nici). 
Technika broszurowa pozwala na szyb-
kie stworzenie notatnika za pomocą 
igły, nici introligatorskich, nożyka i linijki. 
Zdobyte podczas warsztatów umiejęt-
ności można łatwo powtórzyć w domu  
i wykorzystać do szycia zeszytów lub al-
bumów na zdjęcia. 

„Mińsk Mazowiecki to miasto wspaniałe 
jest, wolę go niż innych sto...” tak śpie-
wa Kapela Małego Stasia, która rozsła-
wia nasze miasto w tradycyjnej piosen-
ce podwórkowej. Śpiewają najczęściej 
o Mińsku Mazowieckim, ulicach miasta 
(„a w Mińsku króluje Warszawska...”)  
a także o mińszczankach, które jak twier-
dzą „najpiękniejsze jednak są’". Niezwy-
kły koncert rodzimej Kapeli 23 listopada 
zgromadził wielu fanów Małego Stasia. 

Za górami, za lasami, był sobie kraj nad 
krajami, a na skale z piernika stał zamek 
Króla Gwoździka… Pewnego dnia wyda-
rzyło się wielkie nieszczęście – królewna, 
ukochana córka króla Gwoździka, zosta-
ła porwana przez straszliwego smoka, 
nasłanego przez złą Czarownicę. Tak za-
czął się spektakl dla dzieci „Kto pokona 
smoka” w wykonaniu Teatru Itakzagra-
my, który zabrał publiczność w podróż 
do tego niezwykłego królestwa, w któ-
rym wszystko jest możliwe.

Na ratunek dziewczynie pośpieszyli 
królewscy rycerze oraz dzielny szew-
czyk, chcący ze szczerego serca pomóc 
królewskiej córce. Najmłodsi widzowie 
przekonali się komu udało się ją uwolnić, 
kto pokonał smoka, co można zyskać 
uprzejmością i dobrym sercem i czy 
zła czarownica jest naprawdę taka zła, 
a smok groźny i niepokonany oraz czy 
władza i bogactwo są w życiu najważ-
niejsze.

Niezwykła ShataQS

W pracowni 
introligatorskiej

Powrót Kapeli

Ach te smoki
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24 listopada w Miejskim Domu Kultury 
poezję Adama Zagajewskiego przedsta-
wił Edward Linde - Lubaszenko.

…to tytuł multimedialnego koncertu, 
podczas którego artyści wykonali naj-
bardziej znane utwory Moniuszki zaaran-
żowane w nowatorski sposób opatrując 
je jednocześnie własnym komentarzem. 
Dzięki specjalnie przygotowanym ani-
macjom projekt ten stanowi niezwykłe 
widowisko z gatunku „obraz i dźwięk”.
Dzięki połączeniu charakterystycznej 
melodyjności muzyki Moniuszki z no-
woczesną aranżacją oraz obrazem słu-
chacze mieli szansę odkryć muzykę 
Moniuszki na nowo – odnajdując jed-
nocześnie pierwotny przekaz tkwiący  
w poszczególnych utworach.

Polka, krakowiak, tango argentyńskie, 
bossa nova, tańce góralskie, a także 
klimaty filmowe i fragmenty improwizo-
wane przeplatały się z elementami so-
norystycznymi tworząc niepowtarzalne 
kreacje muzyczne 

Aranżacje stworzyły dwie młode kompo-
zytorki: Adrianna Furmanik-Celejewska 
i Vlasta Traczyk oraz Aruto Matsumoto. 
Wszyscy związani są z renomowanymi 
instytucjami kultury takimi jak Filhar-
monia Narodowa w Warszawie, Dom 
Kultury Śródmieście, Śródmiejski Teatr 
Muzyczny. 

Wacław Kruszewski od 1960 roku zaj-
mował się pracą w szeroko pojętej kultu-
rze. Najpierw jako urzędnik w Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej, następnie 
jako kierownik Domu Kultury w Sokoło-
wie Podlaskim, Dyrektor Centrum Kultu-
ry i Sztuki woj. siedleckiego do Dyrek-
tora Wydziału Kultury woj. siedleckiego 
oraz członka Narodowej Rady Kultury.

Przyczynkiem do spotkania z tym nie-
zwykłym człowiekiem była promocja 
jego książki „Kalejdoskop wspomnień”. 
Kultura w czasach PRL, problemy z cen-
zurą, organizowanie wydarzeń i próby 
godzenia interesów wielu stron. Wszyst-
ko okraszone sporą dozą humoru. Spo-
tkanie 29 listopada poprowadził Artur 
Ziontek – regionalista i historyk literatury. 

Okazało się, że wcale nie trzeba było 
umieć pleść - podstawowych makramo-
wych węzłów dzieci i dorośli nauczyli się 
na warsztatach 30 listopada. Uczestni-
cy najpierw dobrali sobie kolor sznurka  
i zabrali się do pracy. Pod czujnym 
okiem instruktorki Kasi Karpy ze SnagArt 
przeplatano i wiązano tak, że w efekcie 
każdy z uczestników własnoręcznie wy-
konał sówkę. 

Kiedy artysta podejmuje decyzję o wy-
cofaniu ze świata, zaczyna się docho-
dzenie: czy to kwestia nieprzystoso-
wania? Utraty talentu? Wyniosłości? 
I przede wszystkim: czy ma do tego 
prawo? Przywykliśmy do nieprzerwanej 
obecności gwiazd w przestrzeni medial-
nej, do ciągłych wiadomości na temat 
ich życia prywatnego i do konieczności 
bycia dostępnym dla widzów oraz dzien-
nikarzy. Ale czy naprawdę jest to obo-
wiązek artysty?

W autorskim spektaklu Joanny Szczep-
kowskiej, dojrzała kobieta przypadkowo 
spotyka młodego lidera ekstrawaganc-
kiego zespołu muzycznego. Dla chło-
paka wejście w świat bohaterki jest jak 
przekroczenie magicznego progu, za 
którym znajduje się nierealne doświad-
czenie i zaczyna wchodzenie w szaleń-
stwo. Dwa zupełnie odmienne spojrze-
nia, dwie różne epoki i przede wszystkim 
– dwa pokolenia, koncertowo prowa-
dzące ze sobą osobliwą grę, w której 
ścierają się dwie odmienne osobowości: 
samotna z wyboru i nieodnajdująca się 
we współczesnym świecie Marta oraz 
goniący za sukcesem, rozgłosem i cią-
głym „dzianiem się” Piotr. 

Joanna Szczepkowska i Jan Jurkow-
ski dali popis aktorskich umiejętności 
1 grudnia w spektaklu „Pelcia, czyli jak 
żyć, żeby nie odnieść sukcesu”. 

Mirosław Chyliński w Cegłowie urodził 
się, mieszka, pracuje, a przede wszyst-
kim tworzy. Malarstwo to jego wielka 
pasja, której oddaje się wieczorami, gdy 
po dniu pracy może w zaciszu swojego 
pracowni zanurzyć się w świat farb, kra-
jobrazów i wspomnień z młodości. Ma-
luje i rysuje od zawsze. Jest samoukiem 
obdarzonym dużą wrażliwością koloru 
oraz przestrzeni. Wrażliwością, która 
emanuje z płócien. 

 
Niedzielne spotkanie 
z poezją w Pałacu 

I like Moniuszko

Wspomnień czar

Makramowa sówka

 
Przewrotny sukces

Osobisty koloryt
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Prace Mirosława Chylińskiego charak-
teryzują się przede wszystkim odważ-
na kolorystyką, której trójwymiarowość 
zdają ograniczać się jedynie ramy obra-
zów. Dominującym motywem w malar-
stwie Mirosława Chylińskiego jest pejzaż 
mazowieckiej ziemi, na który składają 
się zabytkowe budynki, przydrożne ka-
pliczki czy rozpadające się drewniane 
chałupy. Motywy, które powoli znikają  
z otaczającego nas krajobrazu a które na-
dają malarstwu artysty osobisty koloryt. 

Malarstwo Mirosława Chylińskiego moż-
na było podziwiać podczas zorganizo-
wanej 5 grudnia wystawy. 

Na wyjątkowych warsztatach w radosnej 
atmosferze nadchodzących Świąt Boże-
go Narodzenia i młodsi, i starsi uczest-
nicy warsztatów tworzyli piękne stroiki 
na stół lub drzwi. Wianki z żywych gałą-
zek świerku i tui dekorowano suszonymi 
owocami, bombeczkami, elementami  
z drewna i wstążkami.

14 grudnia MDK przeżył prawdziwe 
oblężenie młodych adeptów magii.  
A wszystko za sprawą prof. Hugo Ma-
rquesa, ministra Magii w Portugalii, który 
zainaugurował rok szkolny w szkole Ma-
gii i Czarodziejstwa. 

Tak naprawdę nasz portugalski przyja-
ciel Hugo Marques ma głowę pełną po-
mysłów, które dzięki niewielkiej pomocy 
MDK mogą być realizowane. Jednym  

z nich były właśnie warsztaty chemicz-
no - naukowo - artystyczne „Harry Potter  
i Magiczna Portugalia”.

Plan Ceremonii Inauguracji był ściśle za-
planowany - po powitaniu i przydziale do 
domów uczniowie poznali historię magii 
w Portugalii, zgłębiali tajniki przygotowy-
wania eliksirów i zaklęć, stworzyli własną 
różdżkę oraz jak przystało na uczniów 
Hogwartu - krawaty. 

W czasie dwugodzinnych warsztatów 
można było dostrzec magię w prawdzi-
wym życiu! 

W wigilijny wieczór na starym strychu 
dzieją się dziwy! Zwierzęta rozmawiają 
tam o Bożym Narodzeniu... Po rozdaniu 
prezentów ciocia Kasia i wujek Zbych 
znajdują starą dekorację do przedsta-
wienia, które kiedyś grali im rodzice. Te-
raz oni wystawią je dla swoich dzieci. 

Tak zaczynał się świąteczny spektakl 
„Teoś i Boże Narodzenie”, który naj-
młodsi widzowie obejrzeli 15 grudnia. 
Było o zwariowanym wróbelku Teosiu, 
odkrywającym razem z innymi zwierzę-
tami historię Bożego Narodzenia. Dzięki 
temu dzieci zobaczyły szopkę i dowie-
działy się dlaczego musiał w niej urodzić 
się Ktoś tak wyjątkowy. Nie tylko dzieci, 
ale i towarzyszący im dorośli z pewno-
ścią poczuli wspaniały nastrój i głębię 
tych cudownych Świąt.

Świąteczne ozdoby

  
Pałac jak z Hogwartu

 
Świąteczny klimat

SYLWESTER W PLENERZE 
 
MIEJSKI DOM KULTURY
31 grudnia 2019 r.
godz. 23.00 - 1.00
wstęp wolny

Agnieszka Boruta, fot. z arch. UM MM
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To był unikalny wieczór z fantastyczny-
mi muzykami! 28 listopada w Miejskim 
Domu Kultury wystąpił projekt SPiS 
czyli: Jerzy Styczyński - wieloletni gi-
tarzysta i kompozytor zespołu „DŻEM”, 
Piotr Lekki - gitarzysta i producent 
muzyczny, właściciel studia KWART 
w Bochni, muzyk takich formacji jak 
„OBCY” ( 1990-1992 wraz z Januszem 
Radkiem, Piotrem Żaczkiem, Mirkiem 
Szpilką i Wojciechem Feciem) aktualnie 
organizator „BOCHNIA ROCKS” i gita-
rzysta „Evening Standard” oraz Robert 
„Sierściu” Mastalerz - wokalista zespo-
łu „4szmery”. 

W ciągu ostatnich 10 lat działalności 
muzycy otwierali koncerty Wandy John-
son, Richie Kotzena, Rona Bumblefoota 
(Guns N’ Roses) czy Johna Corabiego.

Artyści wykonali najbardziej znane 
kompozycje zmarłych muzyków z całe-
go bogatego okresu rock’n’rolla.... Usły-
szeliśmy m.in.: King of Dreams - Deep 
Purple - Jon Lord, Never Tear Us Apart 
- INXS - Michael Hutchence, Here I Go 
Again - Whitesnake - Mel Galle, Would 
- Alice in Chains - Layne Staley, In This 

6 grudnia 2019 r. o godz.19.00 Miń-
skie Towarzystwo Muzyczne zaprosiło 
słuchaczy do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej na kolejny koncert muzyków  
z naszego miasta i okolic, którzy tworzą 
Big Band Mrozy. Zespół działa od 2012 
roku, początkowo jako Combo Mrozy. 
Występował na licznych koncertach  
w Mrozach, Stanisławowie, Mińsku Ma-
zowieckim. 

W 2018 zapadła decyzja o reorgani-
zacji zespołu i utworzeniu klasycznego 
Big Bandu. Próby w nowym składzie 
rozpoczęły się w październiku 2018 r.  
W lutym 2019 r. Big Band dał pierwszy 
udany koncert. W skład zespołu we-
szli profesjonalni muzycy, a wśród nich 
grupa instrumentalistów, którzy tworzyli  
w 2000 roku Big Band Mińsk Mazowiecki. 
Kierownikiem i założycielem zespołu jest 
Janusz Sadoch. Zespół działa pod patro-
natem Burmistrza Mrozów Pana Dariusz 
Jaszczuka oraz Rady Miasta Mrozy. 

Big Band wykonuje nastrojową mu-
zykę z epoki Gllena Millera, Louisa Arm-
stronga, Bennego Goodmana, Duka 
Ellingtona czy Franka Sinatry  – nieza-
pomnianych artystów światowej estra-
dy. - Zespół gra także nieco bardziej no-
woczesne aranżacje czy też wersje big 
bandowe współczesnych przebojów np. 
„The Blues Brothers” czy “Skyfall”. Re-

Zaduszki rockowe z MTM

River - BLS - Dimebag Darrell, Thank 
You - Led Zeppelin - John Bonham, 
Crazy Little Thing Called Love - Queen 
- Freddie Mercury, Behind Blue Eyes - 
THE WHO - Keith Moon, Chase Is Better 
Than The Catch - Motorhead - Lemmy, 
Philty , Eddie, Wurzel, Wild Horses - Rol-
ling Stones - Brian Jones, Hysteria  - Def 
Leppard - Steven Clark. 

pertuar jest ciągle rozbudowywany, także 
o największe hity z list przebojów, zaaran-
żowanych na swingową nutę.

     Muzycy tworzący Big Band Mro-
zy: Kamila Kroczyńska – saksofon alto-
wy, Julia Wronowska – saksofon altowy, 
Mariusz Piętka – saksofon altowy, Paweł 
Szeląg – saksofon tenorowy, Karol Piąt-
kowski – saksofon tenorowy, Arkadiusz 
Żarek – saksofon barytonowy, Rafał Gań-
ko – trąbka, Marcin Rudnicki – trąbka, 
Szymon Litke – trąbka, Paweł Rozenek 
– trabka, Paweł Włodarczyk – trąbka, Ja-
kub Odziemczyk – puzon, Daniel Dudziń-
ski – puzon, Karolina Milewska – puzon, 

Licznie zgromadzeni miłośnicy roc-
k'n'rolla akustycznego owacyjnie po-
dziękowali muzykom, udowadniając że 
ten nurt muzyki jest nieśmiertelny!

tekst i fot. MTM

Mirosław Piłat – puzon, Wawrzyniec Pra-
sek – fortepian, Marcin Kosiorkiewicz – 
gitara, Jerzy Gryz – gitara basowa, Jakub 
Dmowski – perkusja, Tomasz Stolarski – 
instrumenty perkusyjne, Edyta Kosiorkie-
wicz – wokal (podczas koncertu zastąpiła 
ją Joanna Wilk). Kierownictwo muzyczne 
– Janusz Sadoch.

Koncert zadedykowany był pamię-
ci Janka Kaczorka – mińskiego muzyka, 
wieloletniego pracownika Miejskiego 
Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej oraz członkowi Mińskiego Towa-
rzystwa Muzycznego.

tekst i fot. MTM

Koncert Big Bandu Mrozy
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Wydarzenia
 w Miejskiej Szkole Artystycznej 

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało 
dofinansowanie ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na realizację zadania pn.: „Zakup wypo-
sażenia do Miejskiej Szkoły Artystycz-
nej I stopnia im. Konstantego Ryszarda 
Domagały w Mińsku Mazowieckim”. 

W dniach 12 – 16 listopada odbył się IV 
Międzynarodowy Konkurs Instrumentów 
Dętych w Białymstoku. Jak co roku w jury 
konkursu zasiedli muzycy z ogromnym 
dorobkiem artystycznym i pedagogicz-
nym: Michael Cede – flecista (Austria), 
Paola Fundaro – oboistka (Włochy), 
Dario Zingales – klarnecista (Austria).  
Aleksandra Kruszewska uczennica pani 
Beaty Kierzkowskiej, z klasy fletu po-
przecznego już po raz drugi brała udział 
w tym konkursie i w swojej kategorii 
wiekowej (C) zdobyła złoto. Uczennicy 
akompaniował pan Jacek Nazarczuk. 

Aleksandra zdobyła także III nagro-
dę w X Ogólnopolskim Konkursie Szkól 
Muzycznych I Stopnia –  w kategorii  
Instrumentów Dętych Drewnianych  
w Chełmnie. Konkurs został zorganizowa-
ny w dniach 22 – 23 listopada, przez Cen-
trum Edukacji Artystycznej w Warszawie 
oraz Szkołę Muzyczną I stopnia im. G.G. 
Gorczyckiego w Chełmnie. Akompaniato-
rem uczennicy był pan Jacek Nazarczuk, 
który otrzymał nagrodę za wyróżniający 
się akompaniament. Gratulujemy!

Opracowanie Joanna Nowik

 Otrzymane dofinansowanie będzie 
przeznaczone na zakup fortepianu pół-
koncertowego klasy mistrzowskiej, gita-
ry klasycznej oraz fletu poprzecznego. 
Planowana całkowita wartość zadania 
wynosi 250 000,00 zł, natomiast kwota 
dofinansowania wynosi 100 000,00 zł, 
co stanowi 40 % kosztów całkowitych 
realizacji zadania. Przewidywany termin 
realizacji zadania to koniec grudnia br.

Zakupione wyposażenie to kolejny ele-
ment kompleksowego planu rozwoju 
Miejskiej Szkoły Artystycznej. Placówka 
wyposażona w nowe instrumenty mu-
zyczne umożliwi kontynuację dotychcza-
sowego kształcenia, urozmaici proces 

Dofinansowanie na zakup 
nowych instrumentów dla MSA

dydaktyczny i stworzy dogodne warunki 
do prezentacji efektów nauki na scenie 
przed widownią. Nowoczesny kompleks 
Miejskiej Szkoły Artystycznej będzie 
miejscem dającym wiele możliwości do 
rozwoju talentów artystycznych, prezen-
tacji działalności szkoły i uczniów oraz 
czynnego udziału mieszkańców w orga-
nizowanych przedsięwzięciach. 

„Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury”.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta

Sukcesy flecistki Aleksandry Kruszewskiej
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9 grudnia uczniowie klas fortepianu od-
byli lekcje konsultacyjne z dr hab. Kin-
gą Firlej-Kubicą z Akademii Muzycznej  
w Łodzi. Lekcje pod okiem wybitnej 
wykładowczyni były ukierunkowane na 
pracę nad programem do  przesłuchań 
Centrum Edukacji Artystycznej. 

Uczniowie i ich profesorowie jak zawsze 
byli zadowolenie ze  spotkania. 

oprac. Joanna Nowik
fot. z arch. MSA

Konsultacje pianistyczne z panią dr hab, Kingą Firlej-Kubicą

Pomysł stworzenia artystycznego i jed-
nocześnie integracyjnego wydarzenia 
dla zaprzyjaźnionych szkół muzycz-
nych w Miejskiej Szkole Artystycznej 
narodził wiele lat wstecz z inicjaty-
wy skrzypaczki Magdaleny Specjał.  
W roku szkolnym 2018/2019 postano-
wiliśmy rozszerzyć spotkania uczniów 
Szkół Artystycznych o warsztaty i przy-
jęcie dla dzieci. 28 listopada odwiedzili 
nas uczniowie z innych placówek, by 
wspólnie muzykować, uczyć się, bawić 
i ucztować.

Tego dnia na spotkaniu gościliśmy 
szkoły z Żyrardowa, Garwolina, Sie-
dlec, Pułtuska, Halinowa i Łukowa. Gdy  
w czasie koncertu wieńczącego wspólną 
zabawę padło pytanie: „Komu warszta-
ty się podobały?” ukazał się las wysoko 
podniesionych rąk. Zajęcia były ciekawe 
i różnorodne a uczestnicy z każdej sali 
wychodzili uśmiechnięci i zadowoleni. 
Dopełnieniem radości uczniów  był słodki 
poczęstunek oraz pizza o różnych sma-
kach i wspólny koncert.

A oto atrakcje zaproponowane go-
ściom warsztaty: plastyczne prowadzone 
przez Krzysztofa Rusieckiego, lutnicze 
prowadzone przez lutniczkę Irenę Sobec-
ką, kompozytorskie z prezentacją progra-

mu nutowego prowadzone przez Monikę 
Kuchtę, teatralno-pantomimiczne prowa-
dzone przez Justynę Kowynię-Rymanow-
ską oraz warsztaty rytmiczne prowadzo-
ne przez p. Anitę Wasilewską.

Prawdziwą ucztą duchową okazał się 
koncert. Z zainteresowaniem słuchaliśmy 
programu przygotowanego przez na-
szych gości a także uczniów naszej szko-
ły. Szkoła z Żyrardowa zaprezentowała 
utwory na zespół akordeonowy, szkoła  
z Pułtuska i Siedlec przedstawiła realiza-
cję ruchową do słuchanej muzyki. Wystą-
piły też zespoły smyczkowe: z Garwolina, 
Łukowa oraz integracyjny z Halinowa  

i Mińska Mazowieckiego. Z ciekawością 
słuchaliśmy zespołu harf i wokalistki  
z Garwolina. Goście pięknie zaprezen-
towali swoje możliwości i widać było, że 
dobrze się czują w murach naszej szkoły. 

Uczniowie Miejskiej Szkoły Artystycz-
nej wystąpili z interesującym programem 
pt. „Pory roku” zawierającym wykonania 
zespołu smyczkowego, zespołów ryt-
micznych oraz piosenek chóralnych prze-
platanych poezją i krótkimi formami te-
atralnymi. Program stanowił kwintesencję 
idei naszej placówki - jako miejsca, w któ-
rym różne gałęzie sztuki takie jak śpiew, 
muzyka, ruch, teatr, poezja i malarstwo 
łączą się i uzupełniają. Oprócz prezentacji 
w formie koncertu uczniowie pod kierun-
kiem Magdaleny Idyckiej i Krzysztofa Ru-
sieckiego wykonali prace plastyczne zain-
spirowane przyrodą i dźwiękami słynnych 
„Pór roku” Antonio Vivaldiego. Koncert 
poprowadzili uczniowie, przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego: Maksymilian 
Abramowski i Julia Adamczyk.

Z pewnością dzień 28 listopada po-
zostanie długo w pamięci. Szkołę odwie-
dziło w tym dniu 83 uczniów wraz z pe-
dagogami oraz rodzicami. Do zobaczenia 
za rok!

oprac. Joanna Nowik/ Anna Mazaj, 
fot. z arch. MSA

Spotkanie Uczniów Szkół Artystycznych
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Relacje z Miejskiej Biblioteki Publicznej

20 listopada biblioteka zaprosiła dzieci 
na spotkanie z Jarosławem Kaczmar-
kiem. Autorem książek: „Gole wszech 
czasów”, „Suarez. Nigdy nie będziesz 

sam”, „Piszczek. To, co naprawdę jest 
ważne”, „Skoczkowie. Tajemnice mi-
strzów”. Śmiało możemy przyznać, że 
nie ma drugiego takiego opowiadacza 
historii, jak nasz gość. Dzieci zupełnie 
pochłonął temat piłkarskich zmagań 

stworzony przez autora. Każde uważnie 
słuchało historii o legendarnych spor-
towcach. 

Chłopcy zaskoczyli nas wysokim po-
ziomem wiedzy o rozgrywkach piłkar-
skich, nawet o meczach sprzed 20 lat. 
Zabawne anegdoty zaczerpnięte prosto 
z boiska wywołały wielkie emocje wśród 
dzieci, szerokie uśmiechy zaobserwo-

wać można było szczególnie na twa-
rzach chłopców. Kto wie, może wśród 
nich, znajdował się następca „Lewego”?

Napiszemy Waszą historię… – pod ta-
kim hasłem w listopadzie (22-23.11)  
w naszym mieście odbyły się V Dni 
Kultury Żydowskiej. W piątek młodzież 
wzięła udział w warsztacie zorganizowa-
nym w Bibliotece, na temat słynnego Ar-
chiwum Ringelbluma. Natomiast w Miej-
skim Domu Kultury został wyświetlony 
film Roberty Grossman pt „Kto napisze 
naszą historię”. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w ramach miniwarsztatów 
kulinarnych, prowadzonych przez Re-
natę Płotczyk - edukatorkę Polin, piekli 
tradycyjne chałki, w gościnnych progach 
restauracji „Plac Kilińskiego No. 4”. 

Futbolowe opowieści  
w wykonaniu Jarosława 
Kaczmarka

V Dni Kultury Żydowskiej 
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Wieczorem w Bibliotece mieszkańcy po-
znali tradycję szabasowej kolacji. Wysłu-
chali opowieści Moniki Krajewskiej i ks. 
Konrada Jaworeckiego o symbolice tego 
ważnego żydowskiego święta. Były rów-
nież wspólne śpiewy prowadzone przez 
Teresę Wrońską i poczęstunek. 

Sobotnie przedpołudnie to czas dla ro-
dzin. Rodzice z najmłodszymi dziećmi 
uczestniczyli w warsztacie „Wszystkie 
moje mamy”. Dla trochę starszych prze-
znaczony był warsztat „Arka Czasu, czyli 
wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez 
wtedy do teraz i wstecz”.

Tradycyjnie odbyła się gra miejska opar-
ta na relacjach i wspomnieniach miń-
skich Żydów. Uczestnicy poznali Leona 
Guza i jego żonę, Gutę Tyrangiel, Chila 
Kirszenbauma, Efraima Siedleckiego, 
Romę Byczuk, Józefa Goldmana oraz 
Polaków: Olgierda Mackiewicza i Stani-
sława Jurkowskiego. Materiały i zdjęcia 
zebrane podczas gry posłużyły do stwo-
rzenia „Sztambucha mińskich Żydów”.  

Zwieńczeniem V Dni Kultury Żydow-
skiej była etiuda teatralna „I była miłość  
w getcie” oparta na wspomnieniach Mar-
ka Edelmana. Uczennice Liceum Ogól-
nokształcącego im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Mińsku Mazowieckim przed-
stawiły historie tych, którzy doświadczyli 
rzeczywistości getta i… przeżyli w nim 
to, co najpiękniejsze – miłość.  Przesła-
niem „Bo miłość jest obowiązkiem” za-
kończyliśmy V Dni Kultury Żydowskiej 
„Bliscy  i oddaleni”.

12 grudnia laureatka statuetki Gwiazdy, 
wręczonej podczas tegorocznej Gali Alei 
Gwiazd Literatury, Joanna Bator kolejny 
raz odwiedziła Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną. Z pisarką poruszyliśmy temat 
nadchodzących Świąt Bożego Narodze-
nia. „Jestem ateistką, jednak przymus 
świętowania obecny w świecie jest na 
tyle duży, że gdybym nie lubiła Świąt 

byłoby mi ciężko” – stwierdziła autorka  
i dodała, że ma przed sobą kilka wigilii, 
zamierza odwiedzić rodzinę i znajomych, 
bo dla niej to wyjątkowy czas miłości  
i światła. A jak w Japonii obchodzone 
są Święta? W odpowiedzi na to pyta-
nie, Joanna Bator opowiedziała nam  
o tamtejszych tradycjach, między innymi 
o tym, że na japońskim świątecznym sto-
le nie może zabraknąć tortu i pieczonego 
kurczaka. Drugim kluczowym tematem 
rozmowy była najnowsza książka pisar-
ki „Purezento”, które autorka, jak sama  
o tym mówi, pisała „między życiami”. Po-
wiedziała, że poprzez tę książkę nadała 
literacką postać wielkiej zmianie w swo-
im życiu. W książce metaforą ludzkiego 
losu jest kintsugi, pradawna sztuka na-
prawy ceramiki za pomocą złota. Znaj-
dziemy tam wiele cennych wskazówek  
i lekcji, jak być uważnym na piękno świa-
ta i słuchać samych siebie - te czynni-
ki są w stanie zapewnić nam spokój  
i szczęście. Purezento oznacza prezent. 
Mamy nadzieję, że spotkanie z Joanną 
Bator  dla wszystkich przybyłych było 
właśnie takim świątecznym podarun-
kiem.  

Siła, odwaga i determinacja – te cechy 
pozwoliły Tomaszowi Radomińskiemu 

Joanna Bator ponownie 
w bibliotece!

Tomasz Radomiński  
i „Korona z marzeń”
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sięgnąć po marzenia i rozpocząć nie-
codzienny projekt o nazwie „Korona  
z marzeń”. Projekt zakłada wejście na 
najwyższe szczyty państw naszego kon-
tynentu oraz przebiegnięcie dystansu 
maratońskiego w stolicy każdego kraju 
w Europie. Celem całego przedsięwzię-
cie jest zdobycie korony Gór Europy  
i Korony Maratonów Europy. Spotkanie 
z tym niezwykłym mińszczaninem miało 
miejsce 5 grudnia i było podsumowa-
niem pierwszego roku projektu. W czasie 
spotkania zobaczyliśmy zdjęcia z wejść 
na cztery szczyty w ramach Korony Gór 
Europy: Midżur, Kebnekaise, Zugspitze  
i Vaalsberg oraz z biegów maratońskich 
w Belgradzie, Sztokholmie, Berlinie i Am-
sterdamie. Mamy nadzieję, że spotkanie 
było inspiracją dla wszystkich obecnych 
do realizacji własnych, nawet najbardziej 
szalonych projektów w nadchodzącym 
Nowym Roku. 

MBP, fot. z arch. biblioteki

Zapowiedzi:

• 16 stycznia, godz. 18:30 – w ramach 
„Biblioteki Podróży” Jadwiga Krajew-
ska – Witczak opowie o Marrakeszu,

• 18 stycznia – Tomasz Adamczak po-
prowadzi wykład o sporcie w dwudzie-
stoleciu międzywojennym,

• 21 stycznia, godz. 18:00  – spotkanie 
z cyklu „Rozmowy przy wspólnym  
stole” 

• 22 stycznia, godz. 13:00 – „Kinoteka 
dla Niewidomych”.

      KULTURA
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W dniach 13-15 grudnia zawodni-
cy mińskiego Grapplera  i MKS MMA 
TEAM zawitali do Gliwic, gdzie zostały 
rozegrane Mistrzostwa Europy NO GI  
i Polish Open NE WAZA.

Międzynarodowe zawody zostały 
przygotowane i zorganizowane przez 
Polski Związek Ju Jitsu. Wzięło w nich 
udział 400 przedstawicieli z różnych 
stron Europy: Polski, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Holandii, Izraela.

W pierwszym dniu startów reprezen-
tanci naszego miasta Andrzej Frankie-
wicz i Damian Wieczorek stoczyli swoje 
pojedynki na macie. Po dwóch wygra-
nych i zaciętych walkach Andrzej zdobył  

W zawodach oprócz gospodarzy uczest-
niczyły dzieci z UKS Halinów Team  
i UKS „9” Siedlce, w przedziale wieko-
wym od 5 do 15 lat.

Z UKS Judo KONTRA w swoich katego-
riach wagowych I miejsca zajęli: Karol 
Zając, Kamil Girndt, Jakub Lewandow-
ski, Adrian Chomka, Michalina Zabo-
rowska, Aleksander Ołowski, Antoni Ko-
złowski, Amelia Ogonowska, Karolina 
Rosochacka, Artur Girndt, Mateusz Ko-
walski.

II miejsca zajęli: Eulalia Brzezińska, Julia 
Ryfka, Laura Tarchalska, Franciszek Sa-
mulik, Karol Kozłowski, Michał Kowalski, 
Maksymilian Pazio, Antoni Orłowicz, Pa-
weł Michalak, Dagmara Tarchalska, Ja-
kub Sulejczyk.
III miejsca Zajęli: Lena Wicik, Natalia Ga-
łązka, Wiktor Falender, Lila Olszewska, 
Mikołaj Piechowicz, Antoni Wiliński, Ty-
mon Samulik, Kamila Tarchalska.
IV miejsca zajęli: Martyna Kożuchowska, 
Piotr Grajda, Krystian Maciejak, Paweł 
Pazio.

V miejsca zajęli: Jan Nowik, Stanisław 
Nowik.
W zawodach uczestniczyło 58 judoczek 
i judoków. Trener Zdzisław Wiącek dzię-
kuje dyrektorowi Maciejowi Samuliko-
wi za udostępnienie obiektów i pomoc  
w przygotowaniu zawodów. Podzię-
kowania dla sędziów: Aleksandry  
Polkowskiej, Wiktorii Zalewskiej i Jerze-
go Gajowniczka. Medale wręczali Izabe-
la Polkowska, Maciej Samulik, Tadeusz 
Perczyński. Opiekę medyczną sprawo-
wała dr Beata Ziółkowska.

Zdzisław Wiącek, fot. z arch. KS Judo KONTRA

Świąteczny Turniej Judo Dzieci
W Szkole Podstawowej w Stojadłach, Uczniowski Klub Sportowy Judo KONTRA w Mińsku Mazowieckim, w dniu 15 grudnia 
zorganizował Świąteczny Turniej Judo Dzieci.

Mistrzostwa Europy JU JITSU i Polish Open Ne Waza
1 miejsce w turnieju Polish Open, zaś 
Damian uplasował się na 2 pozycji. To 
już kolejny udział naszych klubowiczów 
w tegorocznych, największych impre-
zach Ju Jitsu w których chłopcy w kate-
gorii U14 zajęli tak wysokie miejsca. 

W drugim dniu zawodów trener Mar-
cin Frankiewicz wziął udział w Mistrzo-
stwach Europy i w kategorii Masters zajął 
3 miejsce na podium. To były już ostat-
nie, ale jakże udane zmagania naszych 
podopiecznych w tym roku. Teraz czas 
na świąteczny odpoczynek i regenerację 
sił, a w nowym roku kolejne wyzwania. 
Serdecznie gratulujemy wyników i ży-
czymy Wszystkim Wesołych Świąt!

Ewelina Frankiewicz, fot. z arch. KW Grappler
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W piątek, 6 grudnia, burmistrz Marcin 
Jakubowski uczestniczył w uroczystym 
otwarciu Klubu Sportowego MASTERS 
przy ul. Dąbrówki. Gości powitał Kon-
stanty Król, a krótką historię inwesty-
cji przedstawił Andrzej Cudny. Dwóch 
przyjaciół z boiska postanowiło pasję 
przenieść w wymiar inwestycyjny z ko-
rzyścią dla mińszczan. 

Firma Masters założona została w stycz-
niu 2018 r. Prawa do terenu pod budowę 
planowanej inwestycji uzyskano w wyniku 
podpisanej umowy z burmistrzem miasta 
i natychmiast przystąpiono do działania. 
W czerwcu 2018 r. decyzją Starostwa 
Powiatowego firma uzyskała pozwole-
nie na budowę pn. „Budowa dwóch hal 
sportowych tenisowych i obiektu spor-
towego z dwoma boiskami do squasha”.  
15 m-cy budowy i we wrześniu 2019 r. 
decyzją PINB obiekt otrzymał pozwole-
nie na użytkowanie. Powstało też nowe 
boisko, które dostępne jest bezpłatnie 
dla lokalnej społeczności. Klub Masters 
oferuje na parterze dwa całoroczne kor-
ty do tenisa ziemnego, dwa boiska do 
squasha, a na piętrze można skorzystać 
z usług firm zewnętrznych w obszarze 
rehabilitacji, m.in. sportowej oraz z lekcji 
tańca czy fitness. Dostępna jest również 
klubo-kawiarnia. 
– Potrzeba zawsze jest matką wynalaz-
ku – powiedział na otwarciu burmistrz 
Marcin Jakubowski – i taka potrzeba 
była. Dwóch zaangażowanych mińskich 
sportowców, bardzo przedsiębiorczych, 

Oficjalne otwarcie 
Klubu Sportowego MASTERS

przyszło do mnie jakiś czas temu i powie-
działo: „Panie burmistrzu, przydałoby się, 
żeby w Mińsku Mazowieckim można było 
pograć w tenisa nie tylko latem, ale rów-
nież zimą. Nie oczekujemy tego, że mia-
sto wybuduje nam kryte korty tenisowe, 
ale może sami byśmy wybudowali, może 
jakieś miejsce dobre by się znalazło?”. 
Czyli potrzeba ze strony sportowców 
już była. Druga sprawa to miasto miało 
potrzebę zainwestować w ten teren, na 
którym były już mocno wysłużone boiska 
asfaltowe, a nie mieliśmy środków na to, 
by je wyremontować, by w lepszy sposób 
to miejsce zagospodarować. - kontynu-
ował burmistrz. - Te potrzeby połączyły 
się w jedno. Pomogła tu Rada Miasta, 
która pozwoliła taką umowę burmistrzo-
wi zawrzeć na wiele lat. Pomogli prezesi 
spółek miejskich.

Goście spotkania mieli okazję, by zoba-
czyć wszystkie sale dostępne dla klu-
bowiczów, obejrzeć pokaz tańca szkoły 
prowadzącej w tym miejscu zajęcia oraz 
posłuchać o możliwościach, jakie daje 
sprzęt rehabilitacyjny w specjalnie przy-
gotowanych pomieszczeniach. 

red., fot. z arch. UM MM
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8 grudnia 2019 r. w obiekcie sportowym 
MOSiR przy ul. Sportowej 1 w Mińsku 
Mazowieckim. Rozegrano Mistrzo-
stwa Mińska Mazowieckiego Juniorów  
w Szachach. Honorowy Patronat nad 
turniejem objął Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski. 

Turniej rozegrany został systemem 
szwajcarskim, na dystansie siedmiu 
rund po 12 minut + 2 sekundy za każde 
posunięcie na zawodnika z podziałem na 
poszczególne klasyfikacje: 
W kategorii dziewcząt klas I-IV  I miejsce 
zdobyła Amelia Dróżdż, II miejsce Da-
ila Laskowska, III miejsce Anna Szabat  
(wszystkie zawodniczki z Salezjańskiej 
SP w Mińsku Maz.). Kategorię chłopców 
klas I-IV wygrał Antoni Rokicki (SP nr 2 
w Mińsku Maz.), wyprzedzając Mateusza 
Szabat (Salezjańska SP w Mińsku Maz.)  
i  Karola Jurek (Salezjańska SP w Mińsku 
Maz.).

 W kategorii klas V-VIII szkół pod-
stawowych wśród dziewcząt zwyciężyła 
Beata Rybałtowska (SP nr 2 im. Dąbrów-
ki w Mińsku Mazowieckim), II miejsce 
wywalczyła Agata Łyczkowska (SP nr 
1 w Mińsku Mazowieckim), III miejsce 
Klaudia Wańko (Salezjańska SP w Miń-
sku Maz.). Natomiast wśród chłopców 

najlepszym zawodnikiem okazał się Da-
wid Dobosiewicz (SP Bojmie), na drugim 
miejscu uplasował się Krzysztof  Gardy-
za (Salezjańska SP w Mińsku Maz.)  wy-
przedzając Krzysztofa Dobosiewicza (SP 
Bojmie).

W szkołach ponadpodstawowych 
w kategorii dziewcząt prym wiodła We-
ronika Lisowska, wyprzedzając Amelię 
Rozwadowską i Oliwię Grzyb (Salezjań-
skie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku 
Maz.), a w kategorii chłopców szkół po-
nadpodstawowych zwyciężył Mateusz 
Wróblewski, wyprzedzając Piotra Okołę 
i Maksymiliana  Mataska (wszyscy za-
wodnicy z Salezjańskiego Liceum Ogól-
nokształcącego).

       Zwycięzcą klasyfikacji przedszko-
laków został Mikołaj Komorowski, przed 
Aleksandrem Tatzky i Amelią Kijek.

Słodki poczęstunek przygotowany 
przez niezastąpionych rodziców doda-
wał energii młodym zawodnikom w sza-
chowych zmaganiach. 

Uroczystym elementem finału było 
wręczenie najlepszym zawodnikom 
pucharów, medali, dyplomów i nagród 
rzeczowych oraz słodkiego upominku 
wszystkim uczestnikom sportowych 
zmagań  ufundowanych przez MOSiR 
Mińsk Mazowiecki. Turniej był współ-
finansowany ze środków Miasta Mińsk 
Mazowiecki.

   MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego 
Juniorów w Szachach

SPORT
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W sobotę, 30 listopada, 17-osobowa repre-
zentacja klubu ASW wzięła udział w  Pucha-
rze Polski Taekwon-do w Żabiej Woli. Start 
ten był ostatnią w tym roku imprezą spor-
tową,  zamykającą jednocześnie wyjazdowe 
zmagania klubu. ASW po całodniowym tur-
nieju wywalczyła aż 31 medali. 

Warto zaznaczyć, że tytuł najlepszego zawod-
nika w kategorii dzieci uzyskał Mateusz Szym-
czuk – zdobywca trzech medali: 2 złotych  
i srebra. Ponadto sędzia Marusz Steczek zo-
stał wyróżniony pucharem Fair Play. Zawod-
nicy rywalizowali w czterech konkurenacjach: 
układy, techniki specjalne, walki light-contact 
(kadeci, juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy), 
walki soft (dzieci, młodzicy). W układach for-
malnych na I miejscach zakończyli rywaliza-
cję: Zuzanna Bigda, Martyna Majszyk, Mate-
usz Szymczuk. II miejsce wywalczyli: Paulina 
Dudzińska, Karol Jabłoński, Ewa Ołdak, Igor 
Więsik. Zaś na trzecim stopniu podium upla-
sowali się kolejno: Antoni Koszewki, Mirosław 
Ługowski, Katarzyna Steczek, Izabela Więsik.
W walkach light contact srebrne medale zdo-
byli: Martyna Majszyk, Natalia Michalczyk, 
Ewa Ołdak, Aleksandra Piotrowicz. Z brązo-
wych krążków mogli cieszyć się: Natalia Si-
korska, Katarzyna Steczek oraz Igor Więsik.

17 listopada w Londynie odbyły się 
mistrzostwa sztuk walki World Martial 
Arts Champioships w Crystal Palace 
National Sports Centre. Na zawody 
udało się dwóch reprezentantów mińś-
kiej Akademii Sztuk Walki: Dawid Ma-
twiej (VI Dan) i Patryk Matwiej (II DAN). 

Dawid Matwiej po kilku dość trud-
nych pojedynkach zdobył I miejsce oraz 
pas mistrzowski w walkach w formule 
light contact oraz II miejsce w układach 
formalnych Taekwon-do stopni mi-
strzowskich. Patryk Matwiej stanął na 
podium, zdobywając III miejsce w wal-
kach light contact na zasadach Kickbo-
xingu. Walki od samego początku wzbu-
dzały ogromne emocje. Od pierwszych 
sekund pojedynków kwalifikacyjnych wi-
dać było ogromne zaangażowanie, bar-
dzo dużą motywację i chęć zwycięstwa 
obu zawodników reprezentujących ASW. 
Kolejne wyprowadzane akcje pokazywa-
ły znaczącą przewagę techniczną i kon-
dycyjną nad rywalami oraz bardzo dobre 
przygotowanie i owocnie przepracowany 
okres przygotowawczy. 

W finale Dawid Matwiej spotkał się  
z zawodnikiem reprezentującym jeden  
z londyńskich klubów. Miński zawodnik 
wykazał się całkowitą dominacją, na co 
pozwoliło o wiele lepsze przygotowanie 
kondycyjnie do całego turnieju. Osta-
tecznie zwyciężył jednogłośną decyzją 
sędziów. 

Kolejną konkurencją, w jakiej przyszło się 
zmierzyć zawodnikom ASW, były techniki 
specjalne (kopnięcie dosiężne z wyskoku, 
twimyo ap-chagi). Tym razem na najwyższym 
stopniu podium stanęli: Bartosz Wachowicz, 
Antoni Koszewski, Martyna Majszyk oraz 
Aleksandra Piotrkowicz. Srebra powędrowały 
do Natalii Michalczyk, Natalii Sikorskiej, Ma-
teusza Szymczuka, a brąz znalazł się w rę-
kach Igora Więsika.

Aż 31 medali na Pucharze Polski Taekwon-do ITF
Ostatnią konkurencją były walki soft stick. 
Konkurencja ta przeznaczona była dla dzieci  
i młodzików. W swojej kategorii złotym me-
dalistą okazał się ponowne Mateusz Szym-
czuk, na drugim miejscu uplasował się Antoni 
Koszewski, a brązowy krążek zdobył Karol 
Jabłoński. Wśród dziewcząt srebrny medal 
wywalczyła Pola Szymczuk.

oprac. na podst. mat. ASW, fot. z arch.  ASW

Wracają z medalami 
z Mistrzostw Świata w Londynie!



35  MIM / 2019 / GRUDZIEŃ

Po kilku latach przerwy 7 grudnia  
w Szkole Podstawowej nr 4 przeprowa-
dzono w ramach Grand Prix Mazowsza  
VIII Turniej Par o Puchar Burmistrza 
Mińska Mazowieckiego. Organizację 
turnieju w ramach Grand Prix przyznał 
naszemu miastu Mazowiecki Związek 
Brydża  Sportowego w uznaniu sukce-
sów, jakie odnoszą brydżyści występu-
jący w drużynie MKS Mazovia  Mińsk 
Mazowiecki.

Współorganizatorami rywalizacji byli: 
gospodarz obiektu, w którym przepro-
wadzono turniej – Dyrekcja SP nr 4, 
fundator bonów towarowych do EMPiK 
dla zwycięzców turnieju – Dyrekcja Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
Sekcja Brydża Sportowego MKS Ma-
zovia, o  przeszło 60–letniej historii, ak-
tualnie występująca w najwyższej lidze  
w Polsce – Ekstraklasie. Występując  
w Polish Premier League brydżyści Ma-
zovii, rywalizują z 15 najlepszymi druży-
nami w Polsce z Warszawy, Gdańska, 
Poznania, Wrocławia, Kielc, Lublina, Tar-
nobrzega, Elbląga,  Gliwic i kilku innych 
silnych ośrodków brydżowych. 

W VIII Turnieju o Puchar Burmistrza 
wzięło udział 48 zawodników reprezen-
tujących bardzo wysoki poziom gry. 
Grało między innymi 2 arcymistrzów 
międzynarodowych, 12 arcymistrzów, 
11 mistrzów międzynarodowych oraz 10 
mistrzów krajowych. Wśród uczestników 
wystąpiły 3 pary mieszane. Zawodnicy 
gający w turnieju reprezentowali między 
innymi kluby z Warszawy, Gdańska, Cie-
chanowa, Puław, Nadrzyna, Łęcznej, Le-
gionowa, Sierpca, Siedlec oraz Mińska 
Mazowieckiego. Ozdobą turnieju był ar-
cymistrz międzynarodowy - Andrzej Mi-
szewski, zawodnik AKS Polonia Warsza-
wa, brydżysta który niedawno ukończył 
90 lat! Organizatorzy byli przygotowani 

na udział tak zacnego gościa, znakomi-
tego brydżysty, wielokrotnego reprezen-
tanta naszego kraju, uczestnika wielu 
prestiżowych kongresów i turniejów bry-
dżowych. Dostojny jubilat otrzymał oko-
licznościowe upominki od Miasta Mińsk 
Mazowiecki, które osobiście przygoto-
wał burmistrz Marcin Jakubowski.

Rywalizowano od godz. 10.30 do 
godz.17.30. W ramach 4 sesji rozegrano 
42 rozdania, a w połowie turnieju przewi-
dziano przerwę na obiad, kawę lub her-
batę i pyszne ciasto. 

Zwycięstwo w turnieju przypadło bry-
dżystom warszawskim: Tomaszowi Pa-
luchowskiemu i Jackowi Koterowi, któ-
rzy osiągnęli wynik 61,86%, minimalnie 
wyprzedzając parę Mazovii Mińsk Maz. 
Andrzej Ogłoblin/Jan Nadaj – 61,41%. 
Trzecie miejsce ze znaczną stratą do 
ww. par zajęła warszawska para mik-
stowa Olga Wrzos/Leszek Jędrzejczak, 
którzy uzyskali wynik 56,81%.

SPORT

Grand Prix Mazowsza w brydżu sportowym

Poza nagrodami pary te otrzymały 
ufundowane przez burmistrza Marcina 
Jakubowskiego pamiątkowe puchary. 
Losowo wybranym parom brydżowym 
rozdano również przygotowane przez 
Wydział Promocji (Urząd Miasta) pamiąt-
kowe torby upominkowe z gadżetami 
promującymi Mińsk Mazowiecki. Za-
wody bardzo sprawnie i profesjonalnie 
przeprowadził sędzia państwowy Arka-
diusz Ciechomski. 

Pomimo 60–letniego związku bry-
dża sportowego z historią Mińska Ma-
zowieckiego, zdajemy sobie sprawę  
z tego, że brydż jest w Polsce sportem 
znanym zaledwie niewielkiej części spo-
łeczeństwa. W 2019 r. polscy brydżyści 
zdobyli Mistrzostwo Świata, zostawiając 
w pobitym polu takich potentatów bry-
dżowych, jak Stany Zjednoczone, Chiny, 
Holandia, Wielka Brytania, Norwegia, 
Włochy, czy Szwecja. Według danych 
Polskiego Związku Brydża Sportowe-
go w naszym kraju w brydża sporto-
wego gra blisko 19 000 osób, z czego  
6 275 brydżystów zarejestrowanych jest  
w PZBS.  Rozgrywki drużynowe  odby-
wają się na 6 szczeblach, z których naj-
wyższa jest Ekstraklasa – Polish Premier 
League. W ligowych rozgrywkach w 16 
okręgach zarejestrowanych w Polsce 
uczestniczy ogółem 517 drużyn. W pol-
skich ligach uczestniczą również druży-
ny z Białorusi, Ukrainy oraz Litwy.

oprac. na podst. tekstu Krzysztofa Roguskiego
fot. UM Mińsk Maz.
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URZĄD INFORMUJE

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na dyżury następujących specjalistów:
• PSYCHOLOG – MAGDALENA SĘDEK poniedziałek 15.00-19.00 /pok. nr 3/ i wtorek 16.00-18.00 /pok. nr 6/
- pomoc psychologiczna i zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży 
- konsultacje wychowawcze – porady i wskazówki dla rodziców w sytuacji pojawienia się problemów związanych z rozwojem, 
edukacją, cyberprzemocą i wychowaniem dzieci
- wsparcie dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców w zakresie rozwiązywania problemów przemocy rówieśniczej 
• PRAWNIK – PAWEŁ BARTCZAK poniedziałek i czwartek 18.00-20.00 /pok. nr 4/ 
- edukacja prawno – obywatelska w zakresie praw przysługującym osobom zagrożonym i dotkniętym patologiami społecznymi
- udzielanie porad prawnych wyjaśniających procedury sądowe oraz sposób sporządzania pism procesowych 
w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych, zdrowotnych, rentowych i innych socjalno – bytowych
• SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA  
poniedziałek i czwartek 10.00-14.00 /pok. nr 6/
- poradnictwo rodzinne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmującego pomoc i wsparcie dla dorosłych, młodzie-
ży oraz ich rodziców w celu rozwiązania trudności rodzinnych, małżeńskich i wychowawczych
• PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA – PAWEŁ AMBROZIAK poniedziałek i wtorek 9.30-17.00 /pok. nr 2/
- wsparcie o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i edukacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin 
- prowadzenie konsultacji indywidualnych – diagnoza problemu, motywacja 
- pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików 
• PSYCHOTERAPEUTA – AGATA DREWNIAK wtorek 11.00-19.00 /pok. nr 4/
- udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej 
tj. depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia zachowania, zaburzenia jedzenia, kryzysy emocjonalne 
i życiowe, doświadczenia po stracie, traumy
• PSYCHOLOG, SOCJOTERAPEUTA – KRYSTYNA SAK wtorek 15.00-18.00 /pok. nr 3/ 
- udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzależnionym i zagrożonym uzależnieniami 
od alkoholu, a także ofiarom przemocy domowej
• PSYCHOLOG DS. MOTYWOWANIA DO LECZENIA UZALEŻNIEŃ – MONIKA PAMROWSKA  
środa i czwartek 16.00-19.00 /pok. nr 3/ 
- motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
- konsultacje dotyczące uzależnień behawioralnych (tj. od Internetu, gier komputerowych) 
- konsultacje w zakresie obszarów problemowych tj. bliskie związki i relacje interpersonalne (w tym rodzinne 
i wychowawcze), problemy z samooceną, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, praca z nawykami i motywacją
• SPECJALISTA DS. MEDIACJI RODZINNYCH – EWA MOSTOWSKA piątek 11.00-15.00 /pok. nr 4/
- poradnictwo pedagogiczne i mediacje rodzinne w zakresie rozwiązywania trudności rodzinnych i wychowawczych 
• SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – ADAM KANIA poniedziałek 14.00 – 18.00 
i środa 13.00-17.00 /pok. nr 6/
- edukacja z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz edukacja i informacje o dopalaczach
- symptomy występujące u osób zażywających narkotyki  
- sposoby rozpoznawania czy dziecko bierze substancje zmieniające świadomość inne niż alkohol
• PSYCHOLOG – ANGELIKA WALASEK-STEFANOWICZ czwartek 12.00-18.00 /pok. nr 4/ 
- pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży m.in. w zakresie trudności związanych z uczeniem się, motywacją do nauki, kon-
centracją uwagi
- poradnictwo i konsultacje dla rodziców w ramach rozpoznawania przyczyn trudności doświadczanych przez dziecko
- poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, 
a także członków ich rodzin
• PSYCHOTERAPEUTA – PRZEMYSŁAW KRYSKA czwartek 11.30-14.30 /pok. nr 3/
- udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej 
tj. depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, problemy w relacjach, zaburze-
nia jedzenia, zaburzenia nastroju, kryzysy emocjonalne i życiowe, doświadczenia po stracie, traumy

Ponadto kontynuowane będą w 2019 roku zajęcia w następujących grupach terapeutycznych:
• Grupa dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań 
„Mój problem” – dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy
• Cykl warsztatów umożliwiających zdobywanie praktycznych umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i narkotyków – 

dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych
Terminy spotkań: 21-22.XII.2019 r., SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00

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

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Mińsku Mazowieckim

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

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

wtorek-środa 8.00–19.00, piątek 8.00-15.00



37  MIM / 2019 / GRUDZIEŃ

Z PRAC RADY MIASTA

Uchwały podjęte 27 listopada:
• Uchwała Nr XIII.126.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wy-

sokości stawek podatku od nieruchomości,
• Uchwała Nr XIII.127.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budże-

cie Miasta Mińsk Mazowiecki.  
Uchwały podjęte 16 grudnia:
• Uchwała Nr XIV.128.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019;
• Uchwała Nr XIV.129.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2030; 
• Uchwała Nr XIV.130.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę  

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
• Uchwała Nr XIV.131.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Mieście Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2019/2020;
• Uchwała Nr XIV.132.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2030,
• Uchwała Nr XIV.133.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia bu-

dżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2020, 
• Uchwała Nr XIV.134.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy 

ochrony przyrody,
• Uchwała Nr XIV.135.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, 
wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników 
dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat,

• Uchwała Nr XIV.136.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki,

• Uchwała Nr XIV.137.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na działalność Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki,

• Uchwała Nr XIV.138.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu 
pracy Rady Miasta Mińsk Mazowiecki na 2020 rok,

• Uchwała Nr XIV.139.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia pla-
nów pracy Komisji stałych Rady Miasta na 2020 rok, 

• Uchwała Nr XIV.140.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
27 listopada i 16 grudnia 2019 roku

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