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od dwóch lat raz na dwa miesiące spotykamy się z Pań-
stwem na łamach naszego informatora samorządowego. 
Na stronach MIM-u podsumowujemy wydarzenia, które 
odbywają się w naszych instytucjach, w przestrzeni miej-
skiej i szkołach. Piszemy o najważniejszych inwestycjach 
miasta. Cieszymy się, że tak dużo wartościowych działań 

dzieje się w naszym mieście. Nieustannie zachęcamy Pań-
stwa do przesyłania materiałów, chętnie je opublikujemy.

Małymi krokami zbliżamy się do końca jubileuszu 600-lecia. Już 
teraz pracujemy nad programem Dni Miasta, które zakończą wydarzenia rocznicowe. Za-
prosimy Państwa do udziału w korowodzie WCZORAJ DZIŚ JUTRO, który przygotowują nasze 
placówki edukacyjne i kultury. Każda szkoła podstawowa podczas marszu zaprezentuje 
dorobek określonego wieku, a krótkie prezentacje podsumowujące historię, dziedzictwo 
kulturalne i społeczne będą przedstawione na scenie przy MDK. Zobaczymy też, jak młodzi 
wyobrażają sobie przyszłość naszego miasta. Do udziału w paradzie zaprosimy także orga-
nizacje pozarządowe czy przedstawicieli miast partnerskich.  Więcej szczegółów podamy 
wkrótce. Zorganizujemy także potańcówkę międzypokoleniową i bal charytatywny, a 29 
maja o 18.00 na placu przed Zespołem Szkół nr 1 odbędzie się niezwykły koncert muzyki 
poważnej, podczas którego zaprezentowany będzie utwór na cześć miasta. To tylko kilka 
z zaplanowanych działań. Obiecujemy, że zapewnimy atrakcje, które na długie lata pozo-
staną w naszej pamięci. Motto jubileuszu RELACJE zobowiązuje nas do pozostawienia po 
sobie dobrego przekazu dla potomnych. 

Nasze życzenie wzmacniania, nawiązywania, budowania relacji w rzeczywistości jest 
codzienną pracą. Ważną, bo trudno odnaleźć się w spolaryzowanym społeczeństwie. 
Niechlubne zdarzenia, jak pikieta przed MBP związana z obecnością gościa placówki czy 
uderzające w godność drugiego człowieka komentarze na stronach mediów społeczno-
ściowych wskazują na potrzebę edukacji, dialogu na rzecz szacunku i zrozumienia. 

Miasto włącza się w obchody Roku Władysława Bartoszewskiego. Zaplanowaliśmy 
szereg wydarzeń upowszechniających nauczanie tego wielkiego Polaka. Jego maksyma 
„Warto być przyzwoitym” powinna być dla nas drogowskazem w życiu społecznym.  

Zachęcam Państwa do rozpowszechniania informacji o konkursie na formę rzeźbiarską 
pt. Radość. Firma budowlana REMEX ufundowała nagrodę dla zwycięzcy i realizację dzie-
ła. Szczegóły konkursu na stronie miasta www.minsk-maz.pl w zakładce aktualności.

Na stronie miasta zamieściliśmy angielską wersję Coolturalnej ścieżki. Jeśli macie Pań-
stwo gości z zagranicy, zachęcamy do zwiedzania i odkrywania  miasta z naszym folderem. 

Na koniec dobra wiadomość. 6 marca w Miejskiej Szkole Artystycznej realizujemy ko-
lejne wydarzenie jubileuszowe. To prezent dla Państwa nie tylko na obchody 600-lecia, 
ale także z okazji Dnia Kobiet. Świętujmy razem! Koncert Discovery & Movie to niezwy-
kły projekt. Kompozytor Paweł Steczek napisał muzykę do dokumentalnego programu  
telewizyjnego o wrakach statków pozostających na dnach mórz i oceanów. Narratorem 
koncertu będzie Krystyna Czubówna. Jej piękny głos podkreśli wyjątkowość koncertu.  
Po raz pierwszy wydarzenie będzie tłumaczone na PJM, czyli polski język migowy. Chcemy, 
aby kultura była dostępna dla wszystkich. Zatem nasze zaproszenie w szczególności kieru-
jemy do osób z niepełnosprawnością słuchu. Wejściówki do odebrania w UM od 2 marca.  

Przypominamy, że wersja elektroniczna MIM-u zamieszczana jest na stronie internetowej 
miasta www.minsk-maz.pl  

Życzę Państwu dobrej lektury!
Katarzyna Łaziuk
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo.

Chciałbym podziękować Państwu 
za wiele ciepłych słów, które wpływały 
ostatnio do urzędu, a wyrażały podzię-
kowania za bezpłatną dla wszystkich 
komunikację miejską. Od 1 lutego br. 
każdy, czy jest z innego miasta lub 
kraju oraz bez względu na wiek, może 
miejskimi autobusami jeździć bez bi-
letu. Gorąco zachęcam do tej formy 
poruszania się po naszym mieście.  
A już niedługo na wszystkie linie wyja-
dą elektryczne autobusy, zastępując 
te, którymi dziś jeździcie.

Pracownicy urzędu przygotowują 
wnioski o dofinansowanie wielu na-
szych działań i inwestycji. Miło mi Pań-
stwa poinformować, ze z Rządowego 

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Funduszu Rozwoju Dróg przyznano 
nam dofinansowanie budowy ul. Dą-
browskiej w kwocie 802 875,16 zł. Wyko-
nanie jeszcze w tym roku. Oczywiście 
składamy też kolejne wnioski do Fun-
duszu.

Z inicjatywy szefowej mińskiego 
sztabu WOŚP Eweliny Oberzig rada 
miasta przyjęła uchwałę o nadaniu 
ulicy łączącej Siennicką i Błonie nazwy 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Uroczyste odsłonięcie nastąpiło 30 
stycznia w dniu Finału WOŚP, a w wy-
darzeniu uczestniczyło wielu mieszkań-
ców i gości. Uroczystość relacjonowała 
ogólnopolska telewizja. Ten gest jest 
podziękowaniem dla wszystkich wolon-
tariuszy, którzy od 30 lat wspierają ak-
cję, dzięki której polskie szpitale zaopa-
trzone są w sprzęt najlepszej jakości,  
a dzieci i młodzież mogą edukować 
się chociażby z udzielania pierwszej 
pomocy.

Niestety, poza dobrymi informacja-
mi, w przestrzeni publicznej pojawiają 
się też te niepokojące. Mińsk Mazo-
wiecki ma wiele dobrych relacji part-
nerskich z miastami na całym świecie, 
m.in. z Borodianką na Ukrainie. Mamy 
tam przyjaciół, z którymi spotykamy się 
w ramach różnych wydarzeń. Obecnie Marcin Jakubowski

Ukraina i Rosja stoją u progu wojny. Gdy 
piszę do Was te słowa, powołujący się 
na źródła dyplomatyczne Reuters in-
formuje o ostrzale w rejonie linii frontu 
w Donbasie. Wyrażamy nasz sprzeciw 
wobec polityki Władimira Putina. Nie-
pokoimy się o bezpieczeństwo naszych 
przyjaciół z Borodianki i ich współoby-
wateli. Ich sytuacja to nasza wspólna 
sprawa. Zawsze będziemy pamiętać 
o historii, jednak należy odważnie pa-
trzeć w przyszłość, budować relacje, 
dbać o kolejne pokolenia. Deklaruje-
my wsparcie i pomoc w obliczu zagro-
żenia integralności i bezpieczeństwa 
naszych wschodnich sąsiadów. Bądź-
my zjednoczeni w imię solidarności!

We wtorek, 22 lutego, w Warszawie  
w siedzibie Krajowego Zasobu Nieru-
chomości odbyło się pierwsze zgro-
madzenie wspólników spółki SIM 
Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. w organi-
zacji oraz pierwsze posiedzenie rady 
nadzorczej, na których wybrano wła-
dze spółki. Prezesem jednoosobowe-
go zarządu został dotychczasowy peł-

Wybrano władze spółki SIM
nomocnik spółki Piotr Zych. Wybrano 
Radę Nadzorczą w składzie: Marcin 
Wójcik – przewodniczący, Jan Giba-
ła – wiceprzewodniczący, Małgorzata 
Komuda-Ołowska – sekretarz. 

W spotkaniu uczestniczyły rów-
nież osoby reprezentujące wspólników 
spółki: burmistrz Mińska Mazowiec-

kiego Marcin Jakubowski, wójt gminy 
Mińsk Mazowiecki Antoni J. Piechoski 
oraz prezes Krajowego Zasobu Nieru-
chomości Arkadiusz Urban.

Spółka rozpoczyna działalność. 
Przypomnijmy, że powołana została  
z zadaniem budowy na terenie byłego 
poligonu wojskowego zrównoważone-
go osiedla mieszkaniowego wraz z nie-
zbędna infrastrukturą, w ramach które-
go w I etapie powstanie 544 mieszkań 
na wynajem.
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W 1863 roku wybuchło Powstanie 
Styczniowe, które było kolejnym zry-
wem zbrojnym Polaków o charakterze 
walk partyzanckich. Powstanie to wpi-
suje się w trwający od insurekcji ko-
ściuszkowskiej pochód Polaków ku nie-
podległości aż po epokę Solidarności.
 

Zapraszamy do zwiedzenia plenero-
wej wystawy pokazującej wielką historię 
poprzez pryzmat lokalny. Na wystawie 
prezentujemy informacje o 35 miejscach 

159. rocznica 
wybuchu Powstania Styczniowego

starć z Moskalami w dawnym powiecie 
stanisławowskim, do którego należał 
Mińsk Mazowiecki. Wystawę przygo-
towaną przez Muzeum Ziemi Mińskiej  
w Mińsku Mazowieckim można oglądać 
przy rondzie gen. J. Hallera do końca 
stycznia.

Wystawę otworzył Burmistrz Marcin 
Jakubowski, a w hołdzie dla bohaterów 
zrywu złożył kwiaty przy pomniku znaj-
dującym się przy ulicy Siennickiej, gdzie 
podczas Powstania Styczniowego roze-

grał się tragiczny epizod – rosyjscy dra-
goni dokonali krwawej egzekucji około 
dwudziestu powstańców. Wiązanki zło-
żyli również: dyrektor MZM Leszek Ce-
lej, dyrektor SP nr 4 Mirosław Samociuk 
wraz z przedstawicielami społeczności 
uczniowskiej oraz Józef Jedynak, pre-
zes mińskiego oddziału Związku Inwali-
dów Wojennych.

Fragment obrazu "Bitwa"  Artura Grottgera
red., fot. z arch. UM MM

13 lutego Miejska Orkiestra Dęta mia-
sta Mińsk Mazowiecki zaprosiła do 
Miejskiej Szkoły Artystycznej na kon-
cert musicalowy pt. "Musical show".

Na repertuar koncertu złożyły się mię-
dzy innymi utwory z Grease, Upiór  
w Operze, Piękna i Bestia czy Jesus 
Christ Superstar. Z orkiestrą wystąpi-
li artyści: Judyta Nowak-Labuń, Basia 
Majewska, Karolina Świętochowska 
oraz Roman Kogut. 

Zapraszamy do obejrzenia fotoreporta-
żu z tego wydarzenia na 
www.minskmaz.com.

fot. Leszek Siporski

Musical Show z Miejską Orkiestrą Dętą
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rocznica utworzenia 
Armii Krajowej 

Rozkazem Naczelnego Wodza   
gen. Władysława Sikorskiego 14 lute-
go 1942 roku Związek Walki Zbrojnej 
przemianowano na Armię Krajową, 
powołując tym samym największe  
w Europie podziemne wojsko  wal-
czące z okupantem podczas II wojny 
światowej. Pierwszym dowódcą AK 
został  gen. Stefan Rowecki „Grot”.

W poniedziałek, 14 lutego, w 80. 
rocznicę utworzenia Armii Krajowej bur-
mistrz Marcin Jakubowski oraz dyrektor 
Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej 
oddali hołd żołnierzom Armii Krajowej, 
składając wiązanki na symbolicznych 
grobach por. Ludwika Wolańskiego ps. 
„Lubicz” – komendanta AK Obwodu 
Mewa-Kamień oraz plut. pchor. Kazi-
mierza Aniszewskiego ps. „Dęboróg” –  

80.
I dowódcy Oddziału Leśnego Obwodu 
Mewa-Kamień w Mińsku Mazowieckim. 
Miejsca spoczynku Lubicza i Dęboroga 
pozostają nieznane.

Armia Krajowa była oparciem w cza-
sach pogardy i zwątpienia w wartości. 
Dawała poczucie wspólnoty, w której 
tkwiła wielka siła do walki. Mińsk Mazo-
wiecki pamięta o bohaterach Armii Kra-
jowej. Na przestrzeni ostatnich lat rada 
miasta podejmowała wiele uchwał upa-
miętniających organizację i związane 
z nią osoby. W naszym mieście mamy 
takie ulice, jak: Armii Krajowej, Obwodu 

Armii Krajowej „Mewa-Kamień”, por. Lu-
dwika Wolańskiego czy Janka Paruzela,  
a niebawem odsłonimy kolejne miejsce 
upamiętniające w przestrzeni publicznej 
żołnierza Armii Krajowej – rada miasta 
ogrodowi deszczowemu przy ul. Dą-
brówki nadała nazwę Skwer Władysła-
wa Bartoszewskiego. Natomiast przy 
parku miejskim znajduje się głaz będący 
pomnikiem Szarych Szeregów, organi-
zacji harcerskiej współpracującej z Ko-
mendą Główną Armii Krajowej.

red., fot. z arch. UM MM

„Jest taki dzień…” 

Ostatnie spotkanie naszego  MUTW 
w tym roku poprzedziły godziny spę-
dzone na przygotowaniu upominków  
i krótkiej części artystycznej. W prace 
te zaangażowany był Zarząd Stowa-
rzyszenia RTW i Rada Słuchaczy UTW. 

Uroczyste spotkanie  odbyło się  
16 grudnia 2021 roku w MSA od wy-
kładu prof. Igora Pogorzelskiego, który 
przybliżył nam tradycje kolędowania na 
świecie. Następnie na scenie „pojawiła 
się” choinka, którą wspólnie udekoro-
waliśmy, a światełka zapaliła gospodyni 
obiektu dyrektor Paulina Rzewuska-Ko-
rycińska. Potem sceną  zawładnęły dzieci 
z Domowego Przedszkola i zaprezento-
wały nam „Bożonarodzeniowe Jasełka”. 

Brawom nie było końca! Wreszcie na 
scenę wkroczył Mikołaj wraz ze swoimi 
uroczymi  Elfami z Rady Słuchaczy, by 
rozdać dzieciom i wszystkim uczestni-
kom imprezy drobne prezenty. Po chwili 
ze sceny popłynęły znane i mniej znane 
kolędy oraz życzenia od Zarządu, Rady 
Słuchaczy i przyjaciół naszego Uniwer-
sytetu. Spotkanie zakończyło  się pa-
miątkowymi zdjęciami z Mikołajem przy 
choince, z czego nasi słuchacze ocho-
czo korzystali.

Dziękujemy wszystkim za udział  
w tym wykładzie, który z racji pandemii 
zastąpił nam tradycyjne spotkanie wigi-
lijne. Wierzymy, że wszyscy zdrowi i go-
towi do działania spotkamy się w 2022 
roku! 

tekst opracowała Teresa Marciniak 
fot. Sławomir Ziemicki

Wigilia w Mińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
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Mieszkańcom Mińska Mazowieckie-
go niezbędne są remonty dróg i bu-
dowa nowych. Od lat marzymy też 
o budowie nowej podstawówki, aby 
poprawić komfort nauki najmłodszych 
mińszczan. Wsłuchując się w postulaty 
mieszkańców, nieustannie poszukuje-
my źródeł finansowania miejskich in-
westycji. Właśnie złożyliśmy w ramach 
programu „Polski Ład” trzy wnioski  
i głęboko wierzymy w pozytywne roz-
strzygnięcie przydziału środków.

Rozbudowa i remont dróg gminnych 
na terenie miasta Mińsk Mazowiec-
ki – przy wartości inwestycji 10 mln zł 
zawnioskowaliśmy o dofinansowanie  
w kwocie 9,5 mln zł.

Inwestycja swoim zasięgiem objęła-
by rozbudowę takich dróg, jak: ul. Ary-
nowska, Kusocińskiego oraz Żwirowa, 

a także remont ulic: Mleczarskiej, Ob-
wodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień”, 
Langiewicza, Florencji, Żwirki, Rawskie-
go, Zygmuntowskiej, Bocznej, Traugut-
ta, Łupińskiego, Łąkowej, Mireckiego, 
Zachodniej, Bagnistej, Chełmońskiego, 
Pięknej, Limanowskiego, Wyszyńskiego 
oraz Nowy Świat.

Budowa i remont infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej na terenie mia-
sta Mińsk Mazowiecki - przy wartości 
inwestycji 5 mln zł zawnioskowaliśmy  
o dofinansowanie w kwocie 4,5 mln zł.

Inwestycja objęłaby budowę placu 
zabaw i boiska wielofunkcyjnego na 
terenie Zespołu Szkolno–Przedszkolne-
go nr 1, budowę skweru 600-lecia na 
skraju parku tuż obok miejsca, gdzie 
stała kawiarnia Przyjaźń, budowę terenu 
rekreacyjnego i wybiegu dla psów przy  

Aplikujemy o dofinansowanie kolejnych inwestycji
ul. Kołowej, remont nawierzchni alejek 
na Placu Jana Kilińskiego, a także re-
mont nawierzchni boisk przy Szkołach 
Podstawowych nr 5 i nr 6.

Budowa szkoły podstawowej w Miń-
sku Mazowieckim - przy wartości in-
westycji 65 mln zł zawnioskowaliśmy  
o dofinansowanie w kwocie 55,25 mln zł.

Największa inwestycja od lat - bu-
dowa nowej szkoły podstawowej wraz 
z całą infrastrukturą towarzyszącą we 
wschodniej części miasta na tzw. osie-
dlu Poligon. Powstanie nowej szkoły 
w perspektywie rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego w tej części miasta jest 
niezbędne dla zapewnienia właściwej ja-
kości usług oświatowych na podstawo-
wym poziomie. Nowa szkoła pozwoli też 
na odciążenie istniejących placówek. 

                                                 red., fot. Paweł Kaim

Na zaproszenie Uniwersytetu War-
szawskiego kierowniczka Wydziału 
Promocji, Kultury i Sportu Katarzyna 
Łaziuk spotkała się ze studentami kur-
su Rewitalizacje i Innowacje Społeczne 
i podzieliła się wiedzą na temat realiza-
cji działań marketingowych miasta.

„Cieszymy się z każdej okazji mó-
wienia o Mińsku Mazowieckim i pro-
mowania naszego kapitału.” Jak pod-
kreśla kierowniczka wydziału, naszym 
największym kapitałem są mieszkańcy.  
To z myślą o ich potrzebach projektu-
jemy wydarzenia społeczno-kulturalne. 

red., fot. z arch. UM MM

Dobre praktyki marketingu terytorialnego!



7  MIM / 2022 / STYCZEŃ / LUTY

AKTUALNOŚCI

13 stycznia 2022 r. w siedzibie Miń-
skiego Centrum Profilaktyki odbyło się 
spotkanie  przedstawicieli samorzą-
dów Miasta Mińsk Mazowiecki i Gminy 
Mińsk Mazowiecki inicjujące współ-
pracę w obszarze świadczenia usług 
dotyczących profilaktyki uzależnień.

Miasto Mińsk Mazowiecki na mocy 
porozumienia zawartego z Gminą Mińsk 
Mazowiecki przyjęło do wykonania za-
danie obejmujące zapewnienie miesz-
kańcom Gminy usług w zakresie do-
stępności pomocy terapeutycznej dla 
osób uzależnionych od alkoholu i zagro-
żonych narkomanią, pomocy terapeu-
tycznej dla młodzieży eksperymentują-
cej ze środkami psychoaktywnymi oraz 
pomocy psychospołecznej i prawnej,  
a w szczególności ochrony przed prze-
mocą w rodzinie dla rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym.  

Zadanie będzie realizowane w siedzi-
bie Mińskiego Centrum Profilaktyki przy 
ul. Juliana Tuwima 1 w Mińsku Mazo-
wieckim przez doświadczonych eks-
pertów tworzących zespół specjalistów 
udzielających  porad i konsultacji.  

W Centrum Młodzieżowym Między-
czas odbyło się spotkanie przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych, 
którzy pracują z dziećmi i młodzieżą. 
Prowadząca spotkanie Stanisława Ret-
maniak z Lokalnego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej pomogła uczest-
nikom uświadomić sobie potencjał da-
nej organizacji i wypracować obszary 
współpracy pomiędzy samorządem  
a organizacjami.

To było bardzo cenne spotkanie, 
które z pewnością przyniesie pozytyw-
ne rezultaty. W spotkaniu wzięły udział 
zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska  

Sieciowanie wzmacnia relacje

Cieszymy się, że specjaliści zatrudnie-
ni w Centrum Profilaktyki będą świad-
czyć bezpłatne usługi także mieszkań-
com Gminy. Działania na rzecz zdrowia 
są naszym wspólnym obowiązkiem.

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz 
Miasta Marcin Jakubowski, Wójt Gmi-

ny Antoni Janusz Piechoski, zastępca 
burmistrza Eliza Bujalska,  kierowniczka 
Centrum Bożena Zagórska oraz Sekre-
tarz Gminy Jolanta Damasiewicz i radny 
Gminy -  Paweł Lipiński -  członek Gmin-
nej KRPA

MCP,  fot. z arch. UM MM

i kierowniczka wydziału Promocji Kul-
tury i Sportu Katarzyna Łaziuk. Dzięku-
jemy za podzielenie się z nami trudno-
ściami, z jakimi borykają się organizacje. 
Sieciowanie wzmacnia relacje.

red., fot. z arch. UM MM

Wieści z Mińskiego Centrum Profilaktyki
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W Międzynarodowym Dniu Pamięci  
o Ofiarach Holocaustu spotkaliśmy 
się wirtualnie z 93-letnim Davidem 
Tuckiem z USA, Ocalałym z Holocau-
stu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
to prawdopodobnie jedna z ostatnich 
okazji, by usłyszeć głos świadka tra-
gicznej historii. 

Ocaleni po ludzku gasną i odchodzą. 
Dlatego na nas spoczywa coraz więk-
sza odpowiedzialność za przekazy-
wanie Ich historii. Pamięć i troska to 
za mało. Ważne jest przeciwstawia-
nie się złu każdego dnia. „Bądźcie 
dobrymi ludźmi” - powtarzał David. 

Dziękujemy wszystkim za obecność, za 
cierpliwość i zrozumienie, że choć nie 
dostaliśmy bogatej opowieści, to ode-
braliśmy wielką lekcję empatii.  
Spotkanie w Muzeum Ziemi Mińskiej za-
kończyliśmy głośnym odczytaniem słów 
Mariana Turskiego o nieobojętności, 
wrażliwości, człowieczeństwie i zobo-
wiązaniach moralnych. Dyskutowaliśmy 
również o wartości i pułapkach osobi-
stych świadectw.

red., fot. z arch. UM MM

Międzynarodowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu

14 stycznia 2022 r. zmarł Mirosław 
Lissowski, mińszczanin od urodzenia, 
zasłużony w walkach z okupantem  
o wolną Polskę, po wojnie urzędnik 
państwowy i dyplomata.

Mirosław Lissowski urodził się  
29 czerwca 1928 r. w Mińsku Mazo-
wieckim i mieszkał tu blisko 30 lat. 
Podczas II wojny światowej udzielał 
się w konspiracji w Szarych Szeregach  
i Armii Krajowej. Za działalność prze-
ciwko władzy ludowej (co wykonywał 
na polecenie Lubicza, dowódcy Ob-
wodu AK) był dwukrotnie aresztowany 
przez UB. Ujawnił się 31 stycznia 1946 r.  
i wyjechał do Szczecina, gdzie ukoń-
czył liceum i zdał maturę. 

Pod koniec lat 40. powrócił na Mazow-
sze i podjął pracę w Warszawie oraz 
rozpoczął studia prawnicze na UW. 
Po studiach pracę zawodową konty-
nuował m.in. w Mińsku Mazowieckim 
jako nauczyciel, ale był też urzędni-
kiem państwowym, a nawet konsu-

lem w Sydney w Australii i sekretarzem  
w ambasadzie w Ottawie w Kanadzie. 
W ramach działalności społecznej Miro-
sław Lissowski był m.in.: radnym Miej-
skiej Rady Narodowej w Mińsku Mazo-
wieckim, ławnikiem Sądu Powiatowego 
dla m.st. Warszawy. Za zasługi dyplo-
matyczne odznaczony został w 1979 r. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski.

Mirosław Lissowski był synem Zenona 
Lissowskiego, który do Mińska sprowa-
dził się w 1924 r. po wielu ucieczkach 
przed aresztowaniami za działalność 
polityczną (m.in. pracował w drukarki 
"Robotnika” PPS, współorganizował 
tajne polskie szkoły), gdzie otworzył fir-
mę poligraficzną „Drukarnia i Pracow-
nia Stempli Z. Lissowskiego” i wydawał 
czasopismo „Wiadomości Mińsko-Ma-
zowieckie – Tygodnik Informacyjno-
-Społeczny”.

Zachęcamy do lektury publikacji doty-
czących Mirosława Lissowskiego:

Mirosław Lissowski   (1928-2022)

- strona TPMM - http://tpmm.pl/
 - 2. część periodyku „Mińskie kli-
maty, mazowieckie czasy”, str. 18
-  VI tomi wydawnictwa "VI Wie-
ków Mińska Mazowieckiego" 
pt. "Mińsk Mazowiecki w latach 
1939-1944 ( wojna i okupacja )" 
autorstwa Sławomira Kuligow-
skiego.
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Blisko 170 tys. z mińskiego sztabu WOŚP 2022!

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy trwał w Mińsku 
Mazowieckim dwa dni, podczas któ-
rych na mińszczan czekało mnóstwo 
różnych aktywności. Od 2020 roku 
działaniami mińskiego sztabu kieruje 
działaczka społeczna Ewelina Oberzig.

W sobotę, 29 stycznia, mińszczanie 
zaproszeni byli do skorzystania z porad 
lekarskich m.in.: kardiologa, psychiatry 
specjalizującego się w zaburzeniach snu, 
psychologa klinicznego, okulisty dziecię-
cego. I tu niespodzianka! Lekarza po po-
radach zamienili się w muzyków i zagrali 
energetyczny koncert jako zespół UFO 
„Holters”.

Niedziela to eksplozja emocji! Od rana 
na ulicach miasta można było spotkać 
wolontariuszy z charakterystycznymi 
puszkami WOŚP, a wśród nich tradycyj-
nie burmistrza Marcina Jakubowskiego. 
Przed południem odbył się 5. Miński 
Bieg „Policz się z cukrzycą”, do którego 
rozgrzewkę poprowadził klub Fit&Joy.  
W tym czasie na lodowisku rozgrywał się 
mecz hokejowy, a na hali sportowej SP 
nr 1 prezentowany był rekordowy szalik. 
Szalik, o którym pisały i mówiły media 
w całej Polsce! Tę niesamowitą akcję 
koordynowała pomysłodawczyni Anna 
Endzelm. Rękodzieło powstało z tysięcy 
małych szaliczków nadsyłanych z całej 
Polski i ze świata. Nazwisko każdej oso-
by, która przysłała część szalika, znalazło 
się na dołączonej do niego wyjątkowej 
metce.  Ostateczna długość to 18 724 
metrów! Na aukcji WOŚP na Allegro rę-
kodzieło osiągnęło cenę 3 200 zł. 

O godz. 14:00 na łączniku ulic Sien-
nickiej i Błonie zebrali się mińszcza-
nie, aby dokonać oficjalnego otwarcia  
ul. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. To nazwa nadana wspomnianemu 
łącznikowi z inicjatywy Eweliny Oberzig, 

a w podziękowaniu dla wszystkich ludzi 
dobrej woli włączających się w dzia-
łania WOŚP na rzecz potrzebujących. 
Radni Rady Miasta podjęli uchwałę, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a my, przy udziale ogólnopolskiej telewizji  
i przy akompaniamencie Miejskiej Orkie-
stry Dętej, mogliśmy radośnie uczestni-

czyć w nadaniu pierwszej takiej nazwy 
w Polsce! Tego dnia mińszczanie mogli 
też podziwiać zabytkowe pojazdy dzięki 
uprzejmości Klubu Dawnych Motocykli 
„Magnet”, zarejestrować się jako po-
tencjalni dawcy szpiku, zaszczepić się  
w specjalnym punkcie przeciwko co-
vid-19, uczestniczyć w pokazie udziela-
nia pierwszej pomocy przeprowadzonym 
przez OSP Mińsk Mazowiecki czy skosz-
tować kebabów serwowanych przez 
Kosbud Bracia Kosińscy S.J. Było też 
mnóstwo innych atrakcji: występ senio-
rów z MUTW, zespołów Wszyscy Byli-
śmy Harcerzami, Drugs&Drive i SteelFire, 
Marcina Błądzińskiego, pokaz sztuk wal-
ki KW Grappler. O godz. 20:00 byliśmy 
świadkami tradycyjnego Światełka do 
Nieba, a po nim można było potańczyć 
na dyskotece pod sceną przed MDK. 
Przez cały czas odbywały się licytacje 
rzeczy przekazanych na rzecz WOŚP. 

Miejskie jednostki kultury i sportu, 
OSP i wielu wspaniałych ludzi włączy-
ło się w organizację 30. Finału Wielkiej  
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mińsku 
Mazowieckim. W dniu składania tego 
numeru MIMa otrzymaliśmy informację, 
że z mińskich puszek oraz licytacji sztab 
zebrał blisko 170 tys. zł! Dziękujemy or-
ganizatorom, wolontariuszom i darczyń-
com. Łączmy się i solidaryzujmy na rzecz 
dobra, jakie płynie z tej inicjatywy.

Alicja Cichoń, 
fot. z arch. UM  MM i Leszek Siporski

Licytowane maskotki wykonała 
Agnieszka Woźniak / UM
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Pół wieku razem

Gratulujemy kolejnego sukcesu prezesowi Jarosławowi Belkiewiczowi i pracownikom Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Mińsku Mazowieckim.

Zapraszamy do lektury artykułu z Forbesa.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej: Dobra ekologia
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim dynamicznie się rozwija i planuje realizować  
wyjątkowe inwestycje. Osiągnięcia i plany na przyszłość przedstawia prezes zarządu Jarosław Belkiewicz.

Dotychczas PEC Sp. z o.o. było przedsiębiorstwem energetycznym w ro-
zumieniu produkcji i sprzedaży ciepła wytwarzanego na bazie węgla i gazu. 
W 2020 roku zakończyliśmy bardzo dużą inwestycję, czyli budowę elektrocie-
płowni gazowej o wartości ok. 30 mln zł i mocy 18 MW. Dzięki temu staliśmy 
się również producentem energii elektrycznej. Inwestycja ta została celnie 
zaplanowana i zrealizowana. Przynosi znakomite przychody dla spółki. Elek-
trociepłownia była realizowana przy wsparciu środków unijnych, czyli uzy-
skanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Zachęcony efektami tej inwestycji, chciałbym w 10 lat 
zbudować dwie kolejne elektrociepłownie i kilka źródeł OZE. W skali naszego 
miasta to duże przedsięwzięcia, na poziomie od kilku do kilkudziesięciu mi-
lionów złotych.

Pierwszy projekt zakłada budowę kolejnej elektrociepłowni o podobnej mocy również zasilanej gazem – z planowanym ter-
minem realizacji w ciągu 5 lat. Zamierzamy też budować źródła OZE. Ostatnią inwestycję w tym okresie planujemy realizować  
w zakresie wytwarzania w kogeneracji prądu i ciepła z czystego zielonego wodoru. Być może będziemy jedną z pierwszych firm 
w Polsce, która wybuduje taką inwestycję.

Odważnie i z optymizmem patrzę w przyszłość. To wyzwanie, ale nie mam obaw. Chcemy iść do przodu. Kroczymy  
w nurcie Zielonego Ładu, zastępując węgiel gazem, a w przyszłości energią odnawialną i wodorem, utrzymując jednocześnie 
akceptowalne ceny sprzedawanego ciepła. Wiemy, że to jest przyszłość energetyki.

Wyznaję zasadę, że w życiu i w każdej działalności najważniejszy jest człowiek. Trzeba umożliwić pracownikowi wykorzy-
stanie jego potencjału intelektualnego, dać narzędzia do działania, a na koniec dać mu wymierną satysfakcję. Z drugiej strony 
uważam, że myślenie to podstawa sukcesów. Trzeba przewidywać i perspektywicznie patrzeć w przyszłość, odpowiednio pla-
nować, realizować i być konsekwentnym w działaniu. Nie należy się bać nowych wyzwań, nowych technologii czy innowacyjnych 
inwestycji. Dzisiaj europejskie zamierzenia ukierunkowane na Zielony Ład, których jestem zwolennikiem, niektórym wydają się 
nierealne, ale jestem przekonany, że za kilka lat będzie to standard. Więc myśl, przewiduj, planuj i realizuj konsekwentnie.

Nagrody PEC Sp. z o.o.: 
•     Lider Gospodarki Regionalnej 2021
•     Diamenty Forbesa 2021, 2022 – Ekostrateg 2020, 2021
•     Eko Symbol 2020

źródło:https://www.forbes.pl/diamenty/wizytowki/2022/przedsiebiorstwo-energetyki-cieplnej-dobra-ekologia/cwcrhpv
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Przedsięwzięcie „Rewitalizacja terenu 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
w Mińsku Mazowieckim” otrzymała III 
miejsce w konkursie Polskiej Agencji 
Prasowej pn. „Inwestycja z perspek-
tywą” na najciekawszą samorządową 
inwestycję współfinasowaną z Unii 
Europejskiej. Cieszymy się sukcesem, 
który jest też sukcesem mieszkańców. 

Cel główny projektu - rewitalizacja 
obszarów zmarginalizowanych poprzez 
rozwój infrastruktury technicznej na 
obszarach rewitalizowanych w celu ich 
aktywizacji społecznej i gospodarczej 
został osiągnięty, dzięki przedsięwzięciu 
„Rewitalizacja terenu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim”. 
Ponadto, dzięki inwestycji „ożywiono 
obszar zmarginalizowany poprzez przy-
wrócenie lub nadanie mu nowych funk-
cji społeczno-gospodarczych”.

Projekt wpisał się w cel „przeciw-
działanie marginalizacji obszarów kryzy-
sowych, na których nasilają się niepożą-
dane zjawiska społeczne i ekonomiczne,  
a degradacji ulega stan i zagospodaro-
wanie przestrzeni”.

red., fot. z arch. UM MM

III miejsce ZSP nr 1 w konkursie 

Firma Ruta Transport promuje na-
sze miasto w Polsce i Europie. Bar-
dzo dziękujemy za umieszczenie logo 
600-lecia Mińska Mazowieckiego na 
firmowych samochodach. Bardzo nas 
cieszy, kiedy radość i duma z jubile-
uszu wyrażone są również wizualnie 
i podzielają je zarówno lokalni miesz-
kańcy jaki i przedsiębiorcy.

Ruta Transport powstała w 1987 
roku właśnie w Mińsku. Dziś jest jed-
ną z największych firm transportowych  
w Polsce, wyspecjalizowanych w krajo-
wym oraz międzynarodowym transpor-
cie drogowym neutralnych materiałów 
sypkich luzem w silosach.

Dzięki takim inicjatywom mieszkań-
cy różnych zakątków nie tylko Polski, 
ale i całej Europy dowiadują się o na-
szym święcie.

red., fot. z arch. UM MM

Ruta Transport promuje miasto w Polsce i Europie!
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W styczniu 2022 roku Jan Gibała za-
kończył pracę w ZGK na stanowisku 
dyrektora i przeszedł na emeryturę.  

                       Jerzy Gryz

W wynikukonkursu od 11 lutego 2022 r. 
Zarządem Gospodarki Komunalnej kie-
ruje Jerzy Gryz. Zastępcą dyrektora ZGK 
został Robert Zakrzewski.            

red., fot. z arch. UM MM

Zmiany w kierownictwie 
Zarządu Gospodarki Komunalnej

1,2 mln zł netto oszczędności dzięki 
decyzjom miasta z 2017 r. o zmianie 
formy  dostarczania/wytwarzania cie-
pła na miński PEC Sp z o.o.

Gdyby bezpośrednim dostawcą gazu 
do Aquaparku i lodowiska nadal było 
PGNiG, trzeba byłoby za ogrzewanie za 
2022 rok zapłacić aż 1,5 mln zł netto.

Tymczasem jest to ok. 385 tys. zł 
netto, ponieważ Aquapark i lodowisko 
ogrzewane są ciepłem z PEC w Mińsku 
Mazowieckim.

red., fot. z arch. UM MM

Basenowe 
oszczędności

W październiku 2021 roku Miasto 
Mińsk Mazowiecki otrzymało dotację 
w wysokości 26 500 zł w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 na lata 2021- 2025. 

Ze środków Programu zakupiono 
nowości wydawnicze i wyposażenie do 
bibliotek szkolnych w Szkole Podstawo-
wej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 6.

Księgozbiór biblioteki w Szkole 
Podstawowej nr 4 wzbogacił się o 563 
nowości wydawnicze, zaś w Szkole 

Podstawowej nr 6 o 508 książek, w tym  
o 305 egzemplarzy lektur zgodnych  
z nową podstawą programową. W Szko-
le Podstawowej nr 6 zakupiono również 
49 książek na nagrody dla uczniów oraz 
200 pozycji książkowych do oddziałów 
przedszkolnych. Pomieszczenia biblio-
tek zostały wyposażone w nowe regały 
na książki oraz elementy kącika czytel-
niczego (pufy, maty podłogowe). 

red., fot. z arch. UM MM

Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
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Urząd Miasta do końca czerwca br. 
będzie prowadził zintensyfikowany 
monitoring frekwencji pasażerskiej dla 
odcinka trasy przebiegającego ulicami 
Grzeszaka – Klonowa – Spacerowa.

Zmiana trasy linii M4
W przypadku stwierdzenia utrzymania 
niskiego zainteresowania pasażerów 
tym odcinkiem linia zostanie z niego wy-
cofana.

Dziękujemy za wszystkie uwagi i suge-
stie, które pozwolą nam tworzyć sieć 
połączeń komunikacji miejskiej odpo-
wiadającą na potrzeby jak największej 
ilości pasażerów i jednocześnie zachę-
camy do wybierania naszych autobu-
sów przy planowaniu codziennych prze-
jazdów.

Kontakt: komunikacja@umminskmaz.pl

red., fot. z arch. UM MM

Przedstawiamy zmianę trasy linii M4. Zmiana wejdzie w życie wraz z okresową 
korektą rozkładów jazdy, czyli 13 marca br.
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Uroczysty koncert jubileuszowy z okazji 
20-lecia, choć w 21. roku (wiadomo, pan-
demia) istnienia  i działalności Mińskiego 
Towarzystwa Muzycznego odbył się 8 li-
stopada 2021 r.  Po powitaniu gości: par-
lamentarzystów, starostów, burmistrzów 
oraz samorządowców prowadzący kon-
cert Rafał Ostrowski przytoczył trochę 
historii.

Dat urodzinowych Mińskiego Towa-
rzystwa Muzycznego jest kilka – zebranie 
założycielskie muzyków  i melomanów 
odbyło się 15 listopada 1999 roku, ofi-
cjalna decyzja prawna o rejestracji sto-
warzyszenia  zapadła 7 stycznia 2000 
roku, a pierwsze Walne Zebranie Człon-
ków odbyło się 31 stycznia 2000 roku. 

W lutym 2000 roku rozpoczął próby 
pod kierunkiem Janusza Sadocha powo-
łany przez Towarzystwo Big Band.

W listopadzie 2000 roku rozpoczął re-
gularne próby pod kierunkiem Tomasza 

Zalewskiego Chór Kameralny. Pierwszy 
koncert wykonał już 19 stycznia 2001 
roku.

W czerwcu 2012 roku działalność roz-
począł drugi z zespołów wokalnych dzia-
łających do dziś w ramach MTM, czyli 
Oktet Wokalny Manufaktura Dźwięku 
prowadzony przez Emila Ławeckiego.

Jesienią 2001 roku dzięki poparciu 
burmistrza Zbigniewa Grzesiaka Towa-
rzystwo otrzymało siedzibę w Miejskim 
Domu Kultury. Latem 2009 roku przepro-
wadziło się do obiektu w parku, zwanego 
„Zielonym Domkiem”.

Pierwszy koncert dla mieszkańców 
miasta zorganizowany przez Komitet  
Założycielski Mińskiego Towarzystwa 
Muzycznego to występ tria gitarowego 
11 listopada 1999 r.

W ponad dwudziestoletniej histo-
rii stowarzyszenia zorganizowano lub 
współorganizowano niebagatelną liczbę 
462 koncertów różnych wykonawców, 

Chóru Kameralnego, Big Bandu, oraz 
Oktetu Wokalnego Manufaktura Dźwię-
ku. Jubileuszowy koncert jest koncertem 
463.  Zaś dla Chóru Kameralnego jest to 
222 wystąpienie.

Koncertów wysłuchało zapewne kil-
kadziesiąt tysięcy osób, gdyż oprócz 
koncertów odbywających się w Miejskiej 
Szkole Artystycznej, Miejskim Domu Kul-
tury, Miejskiej Bibliotece Publicznej czy 
świątyniach miasta i powiatu – zawsze 
przy pełnej widowni - zorganizowano 
trzy edycje Mińskiego Festiwalu Jazzo-
wego „Jazz Bez Granic” w latach 2000, 
2001 i 2003, dwanaście Letnich Festiwali 
Orkiestr Dętych - każdy z widownią kil-
kutysięczną. MTM czynnie uczestniczył 
w organizacji Przeglądu Piosenki Po-
etyckiej, a obecnie już Festiwalu Piotra 
Skrzyneckiego. Od roku 2003 wspólnie 
z Powiatem Mińskim współorganizowa-
ne były Powiatowe Spotkania Chóralne 
przekształcone w 2011 roku w „Impresje 
Chóralne w trzech odsłonach w stolicy 
powiatu”.

Dotychczasowych 7 plenerowych 
edycji Festiwalu 4M Mińsk Mazowiecki 
Miasto Muzyki to efekt owocnej współ-
pracy z bratnimi stowarzyszeniami - 
Ścieżkami Nieskończoności oraz Nieza-
leżną Inicjatywą Kulturalną. 

Oprócz koncertów muzyki klasycznej, 
jazzowej czy poetyckiej stowarzyszenie 
edukuje muzycznie dzieci i młodzież oraz 
zachęca do czynnego muzykowania.  
W latach 2006-2009 z funduszy Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych zorganizowaliśmy 52 po-
ranne koncerty edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży z placówek miejskich. Od 
roku 2003 dla dzieci i młodzieży z gminy 
Mińsk Mazowiecki zorganizowaliśmy 112 
takich koncertów. Łącznie widownia ta 
przekroczyła 26 000 młodych słuchaczy.

Warto podkreślić, że Mińskie To-
warzystwo Muzyczne to jedyne takie 
stowarzyszenie na ziemi mińskiej, któ-
re organizuje  od ponad 20 lat koncerty 
muzyki ambitnej, klasycznej, jazzowej, 
poetyckiej, nie stroniąc od muzyki  popu-
larnej, ale też prowadzi zespoły pozwa-
lające rozwijać się i kształcić młodzieży 
i dorosłym. Wśród dużych wydarzeń 
muzycznych warto wymienić koncerty  
z udziałem Alla Fostera, perkusisty Mile-
sa Davisa, Tomasza Stańko, Zbigniewa 
Namysłowskiego, Marcina Maseckiego, 
Wayne Krantza, Krzysztofa Jakowicza, 
Waldemara Malickiego, Piotra Pławne-
ra, Orkiestry Concerto Avenna, Kwartet 

Uroczysty koncert jubileuszowy 
z okazji 20-lecia MTM
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Smyczkowy Prima Vista, Zespołu Vistula 
River Brass Band czy wszystkich gwiazd 
Festiwalu 4M, Festiwalu Orkiestr Dętych,  
zaś Chór wraz z orkiestrą wykonywał 
choćby Requiem Mozarta,  Requiem 
Gabriels Faure, Glorię Vivaldiego, Stabat 
Mater Pergolessiego, Straszny Dwór Mo-
niuszki.

Wsparcie ówczesnego starosty, a dzi-
siaj posła, pana Czesława Mroczka trwa 
od 20 lat, co podkreślił, zabierając głos  
i gratulując stowarzyszeniu. Również 
pani poseł Teresa Wargocka oraz przed-
stawiciele Rady Powiatu Mirosław Kru-
siewicz, a także Rady Miasta Jerzy Gryz 
dziękowali za dotychczasowe dwadzie-
ścia lat oraz życzyli dalszego rozwoju  
i tworzenia mińskiej kultury.

Autorami sukcesów stowarzyszenia 
są patroni, którzy w głównym stopniu 
finansują przedsięwzięcia Mińskiego To-
warzystwa Muzycznego: Powiat Miński  
i Miasto Mińsk Mazowiecki. Osoby 
szczególnie zasłużone dla MTM otrzyma-
ły pamiątkową statuetkę: burmistrz Se-
nior Zbigniew Grzesiak, burmistrz Marcin 
Jakubowski, poseł Czesław Mroczek, 
starosta Antoni Jan Tarczyński, dyrektor 
SP nr 1 Tomasz Ciechański, założyciel  
i dyrygent Chóru Kameralnego Tomasz 
Zalewski oraz wieloletnia koordynator 
działań MTM Barbara Sosnowska-Dzie-
nio.

Oprócz podziękowań dla starosty 
mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskie-
go i wicestarosty Witolda Kikolskiego 
nie zabrakło podziękowań dla pracowni-
ków Starostwa Powiatowego z Wydziału 
Oświaty i Promocji dla naczelnik Emilii 
Piotrkowicz,  Urszuli Soroki,  Izabeli Ko-
morowskiej oraz dla  skarbnik Teresy Bąk 
i Elżbiety Smorąg.

Burmistrz Marcin Jakubowski cią-
gle wspiera MTM i jest zaangażowany  
w rozwój kultury w naszym mieście. Tak-
że wyrazy wdzięczności skierowano do 
pracowników Urzędu Miasta –   sekre-
tarz Kingi Rosłoniec, skarbnik Grażyny 
Stachowicz i pań z Wydziału Finansowe-
go:  Ewy Król oraz Wioletty Pieczeniuk, 
dla kierownik Wydziału Promocji, Kultury  
i Sportu Katarzyny Łaziuk i jej poprzed-
ników: Sławomira Kuligowskiego i Diany 
Rokickiej oraz byłychi obecnych pra-
cowników wydziału: Andrzeja Ryszawy, 
Piotra Wojciechowskiego, Marty Paluch 
oraz Marty Chróst. 

Dzięki współpracy tych osób ze sto-
warzyszeniami oraz ich wsparciu meryto-
rycznemu mińska kultura kwitnie i ciągle 
się rozwija.

Na gruncie lokalnym trwa stała współ-
praca z Miejską Orkiestrą Dętą i jej dy-
rygentem Marcinem Ślązakiem, Miejską 
Biblioteką Publiczną, Muzeum Ziemi 
Mińskiej z dyrektorem Leszkiem Celejem 
na czele, Urzędem Gminy Mińsk Mazo-

wiecki, wójtem Antonim Piechoskim oraz 
sekretarz Jolantą Damasiewicz, Komen-
dą Hufca ZHP, Stowarzyszeniami: Towa-
rzystwem Przyjaciół Mińska Mazowiec-
kiego, Niezależną Inicjatywą Kulturalną, 
Ścieżkami Nieskończoności. Serdeczne 

podziękowania złożono Darkowi Kulmie, 
Małgorzacie Zakrzewskiej, Jackowi Bie-
lińskiemu i Kamilowi Kazimierczakowi. 
Szczególne podziękowania w imieniu 
Chóru Kameralnego skierowano do dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 1  Toma-
sza Ciechańskiego. Od kilku lat chór wła-
śnie tam znalazł miejsce prób i doskonali 
swój warsztat.

Podziękowania popłynęły też do Miej-
skiego Domu Kultury i wszystkich jego 
pracowników z dyrektor Joanną Wilczak 
na czele,oraz jej poprzedników: Piotra 
Siły, Hanny Markowskiej,  Elżbiety Kaliń-
skiej oraz Zofii Nojszewskiej - za ciągłą 
owocną współpracę i pomoc.  Także pra-
cownikom i dyrektorom Miejskiej Biblio-
teki Publicznej –  Teresie Sęktas –Chanke 
oraz  Elżbiecie Sieradzińskiej   i obecnej 
dyrektor Karolinie Wieczorek.

Za dwudziestoletnią współpracę po-
dziękowania należą się dla Miejskiej 
Szkole Artystycznej z jej byłym dyrekto-

rem Wenantym Maciejem Domagałą oraz 
obecną dyrektor  Pauliną Rzewuską-Ko-
rycińską.

Wielkie podziękowania skierowano 
do Unplugged Orchestry i jej dyrygen-
ta Michała Śmigielskiego za wiele lat 

współpracy i mnóstwo fantastycznych, 
wspólnie zrealizowanych projektów mu-
zycznych. 

Wszystkim mińskim parafiom i ich 
proboszczom serdecznie podziękowano 
za gościnne progi dla koncertów i życzli-
wość dla naszych inicjatyw muzycznych.

Podziękowano wszystkim, którzy 
wspierali stowarzyszenie, w tym: Boże-
nie i Stanisławowi  Oleksiukom, Pawłowi 
Bęsiowi, Jerzemu Gryzowi, Dariuszowi 
Wojdakowi, Andrzejowi Kuciowi.

Wdzięczność za przeszło 15-letnią 
udaną współpracę i stałe wsparcie wy-
rażono Biuru Rachunkowemu państwa 
Abramowskich. 

Towarzystwo otrzymuje także wspar-
cie z tytułu 1% podatku dla organizacji 
pożytku publicznego. Sumy te przezna-
czane są na dofinansowanie koncertów. 
Wszystkim darczyńcom również należą 
się serdecznie podziękowania.
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O działaniach na niwie kultury informu-
ją różne źródła, ale szczególna wdzięcz-
ność należy się Leszkowi Siporskiemu  
z portalu Wirtualny Mińsk Mazowiecki 
oraz  Monice Rozalskiej, redaktor naczel-
nej Tygodnika Nowy Dzwon, którzy pro-
mują koncerty od wielu lat.

Muzyczny początek jubileuszowego 
wieczoru to arie z towarzyszeniem forte-
pianu, które wykonał Emil Ławecki, wy-
bitny polski śpiewak występujący mię-
dzy innymi na deskach Teatru Wielkiego 
Opery Narodowej w Warszawie, ale rów-
nież w Berlinie, Tokio, w Australii i Nowej 

Zelandii, Chinach i wielu innych krajach. 
Wieloletni członek i prezes Mińskiego To-
warzystwa Muzycznego. Przy fortepia-
nie towarzyszyła mu wybitna ukraińska 
kameralistka Yarina Rak - zwyciężczyni  
wielu konkursów nie tylko pianistycz-
nych, ale i wokalnych. Od lat związana  
jestz Warszawą.  Obecnie korepetytor 
solistów Opery Narodowej w Warszawie, 
gdzie pracowała z najlepszymi śpiewaka-
mi operowymi naszych czasów.

Nie zabrakło 20-letniego już zespołu 
(oczywiście w zupełnie innym składzie) - 
Chóru Kameralnego Mińskiego Towarzy-
stwa Muzycznego pod przewodnictwem 
niezastąpionego Tomasza Zalewskiego.

Następnie wystąpił kwartet klarnetowy 
Janusza Komudy (wieloletniego członka 
i założyciela stowarzyszenia, obecnie  
w Komisji Rewizyjnej) w składzie: Janusz 
Komuda, Bartek Łuszczyk, Michał Rokic-
ki, Daniel Wiśniewski.

Kolejną ucztę muzyczną zafundował 
widowni drugi z zespołów wokalnych 
działających przy MTM - Oktet Wokal-
ny Manufaktura Dźwięku. Zespół został 
założony przez byłych członków Chóru 
Kameralnego MTM, którzy postanowili 
sprawdzić swe siły i utworzyć mniejszy 
zespół przy Mińskim Towarzystwie Mu-
zycznym. Pierwszym i jak dotąd jedynym 
dyrygentem jest Emil Ławecki. 

Końcowym mocnym akcentem wie-
czoru stał się koncert Big Bandu. Zespół 
powstał w 2000 roku. Członkami założy-
cielami byli: Janusz Sadoch, Arkadiusz 
Żarek, Dariusz Glanas, Sławomir Tkacz, 
Paweł Szeląg, Kamil Kędziora i Rafał 
Gańko. Formacja regularnie koncerto-
wała. Wystąpiła także na Festiwalu Duka 
Ellingtona w Saint-Egreve we Francji. 
Na okoliczność jubileuszu zespół został 
reaktywowany z pomocą znanego już 
mińskiej publiczności Big Bandu miasta 
Mrozy i z udziałem muzyków z pierwsze-
go składu. Dyrygował Janusz Sadoch, 
a solistami  byli: Edyta Kosiorkiewicz – 
śpiew, Marcin Gańko – saksofon tenoro-
wy i Rafał Gańko – trąbka. Z zespołem 
wystąpił raper „Świtu nad Miastem” oraz 
grupa taneczna Jakuba Chocholskiego 
La Flaca.

Jubileuszowy tort dopełnił przekrojo-
wą ucztę muzyczną z okazji dwudziesto-
lecia miłośników muzyki.

 
Tekst: MTM

Zdjęcia: Leszek Siporski
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„Narodziny dziecka zawsze wzrusza-
ją i są wielkim wydarzeniem dla całej 
rodziny. Chwila ta tym bardziej zapada 
w pamięć, jeśli maleństwo przychodzi 
na świat jako pierwsze w danym roku.” 
– napisał burmistrz Marcin Jakubow-
ski w liście gratulacyjnym dla pań-
stwa Barbary i Piotra Beredów, którym  
1 stycznia w mińskim szpitalu na świat 
przyszedł syn Antoni – pierwszy mińsz-
czanin urodzony w 2022 roku.

Z tej okazji w czwartek, 17 lutego, 
burmistrz Marcin Jakubowski zaprosił 
nowego mieszkańca i jego rodziców 
do Urzędu Miasta, gdzie wręczył pre-
zenty, wśród których znalazły się m.in.: 
voucher o wartości 500 zł na niemowlę-
cą sesję zdjęciową od pani Moniki Pa-
derewskiej - Lilla Art Photography, bon 
podarunkowy o wartości 300 zł ufun-
dowany przez Specjalistyczny Sklep 
Dziecięcy TIK-TAK,  bon podarunkowy 
o wartości 200 zł ufundowany przez 
panią Ewę Majszyk – Firma Handlowa 
EWELINA oraz cudowny króliczek z me-
tryczką dedykowaną Antoniemu uszyty 
w założonej przez kobiety firmie Peppo 

Fabryka Królika. Sponsorom bardzo 
dziękujemy za włączenie się w przywita-
nie pierwszego mińszczanina 2022 roku. 

Do tych wspaniałych prezentów do-
łączyliśmy zestaw wyjątkowych miej-
skich gadżetów dla rodziców, w którym 
nie zabrakło też mińskich wierszy i bajek 
dla najmłodszych.

70. rocznica ślubu to jedna z najbar-
dziej wyjątkowych okazji do wspólne-
go świętowania.  Pary, którym udaje 
się przeżyć ze sobą tak długo, zdarzają 
się niezwykle rzadko, stąd poczucie, że 
zasługują na szczególne wyróżnienie. 

 Państwo Zofia i Zbysław Wojda 
na ślubnym kobiercu stanęli 70 lat temu. 
17 lutego w Sali Ślubów w Miejskim 
Domu Kultury w Mińsku Mazowiec-
kim dostojna para świętowała 70–lecie 
pożycia małżeńskiego, czyli kamienne 
gody. Podczas uroczystości małżonko-
wie podzielili się wspomnieniami sprzed 
lat. Pan Zbysław wyrecytował wzrusza-
jący wiersz, który ułożył specjalnie dla 
swojej małżonki. 

 W czasie spotkania Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jaku-
bowski pogratulował Jubilatom długie-
go, zgodnego i szczęśliwego pożycia 
małżeńskiego, wręczając parze pamiąt-

Antoni jest drugim dzieckiem pań-
stwa Beredów, którzy mają jeszcze 
2-letnią córeczkę.

Szczęśliwym rodzicom gratulujemy,  
a małemu Antoniemu życzymy beztro-
skiego i zdrowego dzieciństwa oraz wie-
le miłości i radosnych dni.

Alicja Cichoń., fot. z arch. UM MM

Pierwszy mińszczanin urodzony w 2022 

70. rocznica ślubu

kowy dyplom oraz upominki. Życzył dal-
szych pogodnych lat życia w jak najlep-
szym zdrowiu i w otoczeniu najbliższej 
rodziny oraz przyjaciół.

USC., fot. z arch. UM MM

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

                                                                       Jan Paweł II
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Punkt EUROPE DIRECT Mińsk 
Mazowiecki poprowadził wy-
kład dla seniorów z Mińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
pt. „Klimatycznie o Zielonym 
Ładzie”.

Jego celem było przedstawienie  
i omówienie Zielonego Ładu, jako jed-
nego z priorytetów Unii Europejskiej. 
Szczegółowo została przedstawiona 
strategia rozwoju, która ma przekształ-
cić Unię Europejską w obszar neutralny 
klimatycznie do 2050 r.
Omówiliśmy przede wszystkim kwestie: 
- strategii “od pola do stołu”, która ma 
zapewnić zdrową, przystępną cenowo 

i zrównoważoną żywność przy zwięk-
szeniu udziału rolnictwa ekologicznego  
i ochronę różnorodności biologicznej
- założenia europejskiego prawa klima-
tycznego (co najmniej 55% mniej emisji 
gazów cieplarnianych  w porównaniu  
z 1990 r. i osiągnięcie neutralności kli-
matycznej do 2050 r.),
 - Pakietu „fit for 55”, np. zmiana unij-
nego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji, zmiana dyrektywy ws. promowa-
nia stosowania energii ze źródeł odna-
wialnych
- elementów gospodarki o obiegu za-
mkniętym, np. mniejsze zużycie surow-
ców i zasobów, wymogi dotyczące wy-
dajności, usuwalność i wymienialność 

Kolejne spotkanie w ramach „Konfe-
rencji o przyszłości Europy” za nami. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
Europejska wsłuchują się w głosy Eu-
ropejczyków, a my do dialogu zapro-
siliśmy młodzież. Dyskusja w małych 
grupach umożliwiła włączenie wszyst-
kich uczestników w rozmowę i zachę-
cenie do wyrażenia swojego zdania. 
Rozmawialiśmy o tym, jaka jest wizja 
przyszłości Europy według młodych, 
co inspiruje młodzież do działania i czy 
czują się ważni w Unii Europejskiej.

O wyzwaniach i potrzebach mło-
dych Europejczyków rozmawialiśmy  
w Centrum Młodzieżowym MIĘDZY-
CZAS. Wypracowane pomysły jasno 
wskazują na to, że przyszłość UE jest w 
rękach ludzi młodych, którzy zgłaszają 
konkretne potrzeby i liczą na ich reali-
zację. 

Dla młodzieży najistotniejsze były: 
nabycie umiejętności zakładania dzia-
łalności gospodarczej, możliwość od-
bycia praktyk i staży zagranicznych, 
które pozwoliłyby poznać im specyfikę 

Spotkanie z młodzieżą w ramach 

„Konferencji  
o przyszłości Europy”

baterii, ponowne użycie produktów, 
zwiększenie odpowiedzialności produ-
centa    
- strategii na rzecz zrównoważonej  
i inteligentnej mobilności, której realiza-
cja może doprowadzić do ograniczenia 
emisji z sektora transportu o 90% do 
2050 r.

Dziękujemy za zaproszenie i uważność 
na kryzys klimatyczny i procesy degra-
dacji środowiska.

Elżbieta Ślązek
fot. z arch. UM MM

Wykład  
dla Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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różnych zawodów i nauczyć się nowych 
języków. Młodzież wskazywała także na 
korzyści, jakie przyniosłyby wymiany za-
graniczne pomiędzy nauczycielami, któ-
rzy zdaniem młodzieży, mogliby w mię-
dzynarodowym środowisku nauczyć się 
innowacyjnego podejścia do uczniów  
i ich potrzeb oraz nabyć większej otwar-
tości na drugiego człowieka. 

Bez zainteresowania młodzieży 
sprawami obywatelskimi i aktywnego 
jej uczestnictwa trudno sobie wyobra-
zić funkcjonowanie UE jako wspólnoty 
zintegrowanej, szanującej swoją różno-
rodność kulturową i chętną do wymiany 
doświadczeń zarówno życiowych, jak  
i zawodowych.

Elżbieta Ślązek
fot. z arch. UM MM

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy  
o Unii Europejskiej, w szczególności: jej systemu 
instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, 
unijnych polityk, prawa i europejskich wartości 
oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach człon-
kowskich.

Unia Europejska ustanowiła rok 2022 rokiem mło-
dych ludzi, dlatego tym bardziej pragniemy zachęcić 
młodzież do udziału w olimpiadzie i innych konkur-
sach organizowanych z myślą o tej grupie społecz-
nej. Więcej informacji pod linkiem: 

http://gwiezdnykrag.pl/

Organizatorzy: Komisja Europejska Przedstawiciel-
stwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego  
w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Mło-
dzieży”, Team Europe oraz punkty Europe Direct.
 
Kto?
Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponad-
podstawowych z terenu całej Polski.
Kiedy?
Termin zgłoszeń edycji 2022: 4 marca 2022 roku  
na adres mailowy: kontakt@gwiezdnykrag.pl
Nagrody:
    Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii 
Europejskiej „Gwiezdny Krąg” na mocy Uchwały  
nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad 
przyjmowania na studia laureatów i finalistów olim-
piad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów 
konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych 
w roku akademickim 2020/2021, 2021/2022 oraz 
2022/2023, otrzymują maksymalną liczbę punktów 
możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifika-
cyjnym na kierunkach: europeistyka; europeistyka 
– integracja europejska; kulturoznawstwo – wiedza  
o kulturze; European Politics and Economics;  płat-
ny staż w Parlamencie Europejskim; wyjazd studyjny 
do Parlamentu Europejskiego; nagrody rzeczowe.

Rusza XVII edycja olimpiady o UE „Gwiezdny Krąg”
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Wykonawcą zadania była  firma KO-
STEX Rafał Czerepiński. Wykonywanie 
robót rozpoczęto w październiku, zakoń-
czono  w styczniu br.

W ramach inwestycji  wykonano  nową 
nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego   
o szerokości 5,0 m z betonowej kostki 
brukowej oraz odcinki sieci kanalizacji 
deszczowej. Wartość inwestycji wyniosła 
ponad 180 000 zł.

Nadzór nad robotami drogowymi 
sprawował ZDM Sp. z o.o. nad robota-
mi związanymi z budową sieci kanalizacji 
deszczowej Jerzy Nieścioruk.

Dokumentacja projektowa została wy-
konana  w 2018 r. przez firmę Projekto-
wanie  i Nadzór Robót Drogowych Jakub 
Król. Dokumentacja projektowa została 
współfinansowana  przez mieszkańców 
w ramach Inicjatywy Lokalnej.

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

31 grudnia burmistrz Marcin Jakubow-
ski podpisał umowę na dofinansowanie 
budowy Centrum Sportów Miejskich, 
które powstanie przy ul. Budowlanej. 
Środki pochodzą z budżetu samorządu 
województwa mazowieckiego, zatem 
marszałka województwa reprezento-
wały wicemarszałkinie Elżbieta Lanc 
oraz Janina Ewa Orzełowska.

Dofinansowanie od samorządu Mazowsza 
wynosi 3 960 000 zł, a całkowita wartość 
inwestycji to 7 000 000 zł.

Obiekt będzie składał się z trzech sekcji: 
Fly, Street i Pump. Powierzchnia całego 
obiektu  wyniesie ok. 2119 m2. Na ca-
łość składać się będą: betonowy skate-
park z  elementami parcour, pumptrack, 
boisko do koszykówki z jednym koszem 

Pierwszy taki kompleks 
na wschodnim Mazowszu!

Zakończono budowę odcinków sieci kanalizacji 
deszczowej i utwardzenie ul. M. Reja

oraz utwardzony teren do musztry i ćwi-
czeń dla klas wojskowych. Autorem do-
kumentacji projektowej jest SLO Spółka  
z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spół-
ka Komandytowa z siedzibą w miejscowo-
ści Krzysztoforzyce 203. Obecnie trwają 
prace projektowe, a ich zakończenie wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę  pla-
nowane jest w 2022 r.

Skatepark zaprojektowany będzie w kla-
sycznym kształcie prostokąta. Dodat-
kowo połączony zostanie z sekcjami fly 
i pumptrack. Główna sekcja skateparku 
zaprojektowana w stylu SLS, czyli mocno 
street'owa. Wszystkie elementy stworzo-
ne  zostały z myślą o przyszłych olimpij-
czykach, tak aby mogli podnosić swoje 
umiejętności krok po kroku.

Każda przeszkoda działa na zasadzie na-
czyń połączonych z resztą elementów, co 
skutkuje możliwością płynnej i dynamicz-
nej jazdy. Dodatkowo obiekt posiadać bę-
dzie dwie strefy kids wyposażone w małe 
elementy do grindowania i slidowania, 
które mają służyć jako bufor bezpieczeń-
stwa dla najmłodszych użytkowników.

Skatepark projektowany jest zgodnie  
z europejską normą projektowania takich 
obiektów. Wszystkie elementy są w pełni 
funkcjonalne dla osób początkujących, 
średniozaawansowanych i zaawansowa-
nych.

Wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku o długości 154 m, który zamyka ciąg komunikacyjny łączący   
ul. Przemysłową i  ul. St. Czarnieckiego . 
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Sekcja Fly: roll-in, jumpbox, jumpbox, 
spin, corner z wall'em.
Sekcja Street:
- dla początkujących: platforma rozpę-
dowa z Quarterem,  murek łamany,  pool 
jam, poręcz łamana przy funbox'ie, plat-
forma główna, poręcz prosta, Barcelona z 
Manual Pad'em, Grindbox długi z "C"bo-
xem, Nawrotka Quarter Pipe            
- dla średniozaawansowanych: Quarter 
Pipe rozpędowy, Funbox z grindboxem 
oraz poręczą 3/3 i piramidą,  Nipple, Fun-
box z Grindboxem łamany i Barceloną, 
Quarter Pipe nawrotowy,      

- dla zaawansowanych: Strefa Loop/ko-
puła z quarterami i sub-boxami, Quarter 
Pipe rozpędowy na strefę Loop, platfor-
ma główna górna, Hubby obustronne ze 
schodami i poręczą opadającą, platforma 
główna dolna, poręcz prosta, Grindbox 
wąski opadający, platforma nawrotowa/
rozpędowa Bank Ramp dwa poziomy, 
poręcz duża street.

Sekcja Pumptrack: pełna pętla Pumptrac-
k'a, pompki i bandy, Vulcano, wewnętrz-
ne Quarter pipe'y nawrotowe, satelita, pi-
ramida wjazdowa/wyjazdowa.

Sekcje Kids (Bufory bezpieczeństwa): 
Grindboxy/ławki, poręcze proste. Do-
datkowo obiekt wyposażony będzie  
w toalety przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, dwa boiska do Street Ball'a 
(koszykówka) oraz plac marszowy. Cen-
trum Sportów Miejskich będzie oświe-
tlone oraz zainstalowana zostanie mała 
architektura, taka jak: kosze, śmietniki, 
parking rowerowy oraz źródełko z wodą.
Miasto podpisało z Powiatem Mińskim 
umowę użyczenia gruntu pod budowę 
Centrum Sportów Miejskich.

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

Otrzymaliśmy 800 tys. zł dofinansowa-
nia budowy ul. Marii Dąbrowskiej na 
Nowym Mieście. Wykonanie jeszcze  
w tym roku. 

Dziękujemy pracownikom zaangażo-
wanym w przygotowanie wniosku do 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Wkrótce składamy kolejne.

Alicja Cichoń, fot. z arch. UM MM

Ulica 
Marii Dąbrowskiej 
jeszcze w tym roku
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Nowy Rok w Muzeum Ziemi Mińskiej 
w Mińsku Mazowieckim rozpoczął się 
wystawą malarstwa i rzeźby z kolekcji 
Mariusza Dzienio z serii „6 Wielkich 
Kolekcji na 600-lecie Miasta”. Wieczór 
wernisażu tego okazałego i zarazem 
unikalnego zbioru był prawdziwym 
świętem sztuki. Wystawę otworzył dy-
rektor muzeum Leszek Celej wspólnie 
z Mariuszem Dzienio, który zapoznał 
gości z eksponatami. Wydarzenie do-
pełnił swoją grą kontrabasista i kom-
pozytor Jacek Mazurkiewicz.

 Unikalny charakter prezento-
wanej kolekcji polega na jej szerokim 
zakresie w przedziale datowania, róż-
norodności dzieł i charakterze ekspo-
zycyjnym przywołującym skojarzenia 
antykwariatu. Prezentowane są 192 
eksponaty, a wśród nich: malarstwo, 
grafika i rzeźba reprezentujące m.in. 
takie kierunki w sztuce, jak: realizm, 
art déco, modernizm, abstrakcjonizm, 
symbolizm. 
 Zwiedzanie wystawy może 
być wspaniałą lekcją historii sztuki lub 
po prostu cieszyć oko koneserów. Ak-
tualna ekspozycja to tylko małe spek-
trum zbiorów Mariusza Dzienio. Warto 
podkreślić, iż jest to jedyna szansa na 
obejrzenie jej w takiej formie. Kolekcjo-
ner prezentuje obiekty z XIX i XX wieku, 
które są dziełami mistrzów malarstwa  
i rzeźby. Wyjątek stanowi wcześniejszy 
medalion religijny z przełomu XVII i XVIII 
w. Można także wyodrębnić dzieła ano-
nimowe oraz związane z historią i skraw-
kami życia ich poprzednich właścicieli, 
niekiedy będące integralną częścią hi-
storii Mińska Mazowieckiego. Wśród 
autorów zebranych dzieł można wymie-
nić m.in.: Zygmunta Kamińskiego, Sta-
nisława Gepnera, Stefana Włodzimierza 
Pajączkowskiego, Wojciecha Kossaka, 
Józefa Sipińskiego, Jana Stanisławskie-
go, Wacława Tyca, Stanisława Gałka, 
Władysławę Malską, Antoniego Unie-
chowskiego, Jana Golusa, Eugeniusza 
Dzierżenckiego, Max’a Friese, Franz’a 
von Stucka, Włodzimierza  Bartosze-
wicza, Jana Hrynkowskiego, Edmunda 
Majkowskiego, Augusta Zamoyskiego. 

Na uwagę zasługują nazwiska malarzy 
związanych z ziemią mińską, takich jak: 
Urszula Grabowska, Marek Chabrowski, 
Marek Nojszewski.
 O tym, jak niebanalną osobą 
jest sam kolekcjoner Mariusz Dzienio, 
świadczy jego pasja i szerokie zainte-
resowania kulturą, sztuką, architekturą. 
Mogli się o tym przekonać goście spo-
tkania dyskusyjnego, które odbyło się 
30 stycznia br. w kameralnej prze-
strzeni wystawy w Muzeum Ziemi Miń-
skiej. Historie zasłyszane, wspomnienia  
i fakty historyczne łączyły się w opowie-
ściach, przybierając niezwykłą i fascy-
nującą formę. Z entuzjazmem Mariusz 
Dzienio opowiadał o kolekcjonerstwie 
i szacunku do twórczości artystycznej, 
o współpracy z architektem Tadeuszem 
Skolimowskim, członkostwie w Zarzą-
dzie Warszawskiego Oddziału Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami, znajomości 
z Franciszkiem Starowieyskim. Dzięki 
swojej wrażliwości oraz obszernym za-
interesowaniom zgromadził wiele wspo-
mnień i chętnie dzielił się nimi z zebrany-
mi gośćmi. Opowieści te były niezwykle 
porywające z uwagi na fakt, iż nie są 
znane szerszemu gronu odbiorców. 

 Z okazji finisażu muzeum za-
prasza na kolejne spotkanie z Mariu-
szem Dzienio  8 marca br. Będziemy 
wspominać kobiety Mińska Mazowiec-
kiego, które zapisały się na kartach hi-
storii naszego miasta. 

Aranżacja wystawy: 
Beata Sajewska i Roman Ruśplo.

Tekst: B.S.
Fot. z arch. MZM

Wystawa malarstwa i rzeźby 
z kolekcji Mariusza Dzienio
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Pokaz rzeźby tekstylnej "Divided" Pauliny Rogalskiej

„Od zawsze rysuję i maluję, mam na 
swoim koncie kilka wystaw rysunku  
i malarstwa. Parę lat temu zaczęłam 
szyć patchworki, co przerodziło się  
w prawdziwą pasję do tworzenia z tka-
nin. Porzuciłam więc pracę na etacie  
i założyłam MIMIC Art Studio - pracow-
nię sztukitekstylnej, w której łączę swoją 
miłość do koni i do tworzenia. W 2021 
roku moje prace wygrały ogólnopolski 
konkurs "Trzeci Wymiar Patchworku" 
(w kategoriach: "Gry i Zabawki", "Kre-
atywność bez Granic" oraz "Nagroda 
Publiczności"). 

Jednak największym dotychczasowym 
osiągnięciem jest zajęcie pierwszego 
miejsca w międzynarodowym konkursie 
patchworku na "The Festival of Quilts" 
w Birmingham w kategorii "Quilt Cre-
ations". „The Festival of Quilts" to jedna 
z największych na świecie imprez po-
święconych patchworkowi i sztuce tek-
stylnej. Nazwa może być myląca, gdyż 
angielskie słowo "quilt" tłumaczy się na 
polski jako "kołdra", co zupełnie nie od-
daje istoty prezentowanych na festiwalu 
dzieł. W polszczyźnie przyjął się termin 
"patchwork", który z kolei nie pokrywa
się z angielskim rozumieniem tego sło-
wa. Ogólnie można przyjąć, że chodzi  
o obiekty wykonane z tkanin zszywa-
nych ze sobą różnymi metodami które 
po zszyciu zostały przepikowane, co 
nadało im dodatkowego aspekty wizu-
alnego. 

Tą metodą można tworzyć tradycyjne 
kapy (chyba najczęstsze skojarzenie, 
gdy mówimy o patchworku), ale rów-
nież ubrania, rzeźby, obrazy i instalacje 
artystyczne. Ograniczeniem jest jedynie 
wyobraźnia twórców. 

Na konkurs wysłałam metrowej wyso-
kości rzeźbę tekstylną, którą zatytuło-
wałam "Divided" ("Podzielony"). Rzeź-
bie nadałam formę konia, który jest dla 
mnie symbolem nieprzewidywalności, 
czegoś dzikiego i nieokiełznanego,  
w tym wypadku świata, który często 
nas zaskakuje, a na który jednocze-
śnie mamy ogromny wpływ. Tworząc 
"Podzielonego", chciałam pokazać 
dwoistość otaczającego nas uniwer-
sum oraz odmienność ludzkich postaw  
i achowań: natura kontra kultura, woj-
na i pokój, zrównoważony rozwój ver-
sus nadmierna eksploatacja zasobów,  
a w ostatecznym rozrachunku - dobro  
i zło. Do wykonania rzeźby użyłam oko-

ło 200 rodzajów tkanin. Większość prac 
wykonałam ręcznie, a proces twórczy 
od etapu projektu do ostatniego szwu 
zajął ponad dwa miesiące.

W 2021 roku "Divided" był wystawiany 
w Birmingham oraz w Londynie i Harro-
gate. Rzeźba wróciła do kraju w styczniu 

"Divided" ("Podzielony") - rzeźba tekstylna; wymiary: wys. - 98 cm, dł. - 70 cm, szer. 40 cm. Wymiary 
podstawy: 40 x 60 cm.

Rzeźba wykonana z tkanin bawełnianych, lnianych i syntetycznych z dodatkiem przędzy syntetycznej, 
kryształków szklanych i koralików. Wypełnienie włókniną poliestrową, podstawa usztywniona płytą 
wiórową. Wierzchnia warstwa wykonana w technice patchworku z ręcznie naszywanymi aplikacjami 
i haftem ręcznym, pikowana maszynowo.

2022 roku i obecnie można ją oglądać  
w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku  
Mazowieckim.”

oprac. na podst. artykułu
 Tygodnika Mazowieckiego Nowy Dzwon z 10.02.2022

autor: Monika Rozalska

Paulina Rogalska - z zawodu architekt krajobrazu, a z pasji koniara i kreatywna dusza. 
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Spotkanie z Piotrem 
Malczewskim i jego 
opowieściami 
o Kolei Transsyberyjskiej

Mamy nadzieję, że wieczór 13 stycznia 
był dla słuchaczy namiastką niezwykłej 
wyprawy, tak jak dla Piotra Malczew-
skiego, jak sam zapewnia, „fascynującą 
podróżą było samo pisanie książki”.

Piotr Malczewski wsiadał do pocią-
gu w Moskwie wielokrotnie, przemie-
rzył tysiące kilometrów i śmiało moż-
na stwierdzić, że w przedziałach Kolei 
Transsyberyjskiej spędził znaczną część 

swojego życia. Dzięki jego opowieściom 
uczestnicy mieli możliwość poznać hi-
storię budowy tego niezwykłego środka 
lokomocji, poczuć atmosferę wyprawy 
przez bezkres Syberii oraz rozmarzyć 
się, słuchając zabawnych anegdot o lu-
dziach poznanych w drodze z Moskwy 
do Władywostoku. 

Nasz gość na zakończenie spotkania 
odpowiedział na szereg pytań od pu-
bliczności. Niektóre z nich były zabaw-
ne, jak na przykład to, czy dysponuje on 
biletem „miesięcznym” lub „rocznym”, 
skoro jest tak częstym pasażerem ko-
lei? Inne, bardziej poważne, dotyczyły 
między innymi zaobserwowanych przez 
autora zmian klimatycznych na Syberii. 
Poruszone zostały także kwestie prak-
tyczne. Pytano o to, ile kosztuje bilet? 

Czy można i warto dokonać wcześniej-
szej rezerwacji?

Jeśli te zagadnienia są dla Was interesu-
jące, a nie udało Wam się być  na spo-
tkaniu, polecamy szukać odpowiedzi  
w książce autora „Kolej Transsyberyj-
ska. Opowieść o ludziach, przestrzeni  
i drodze”. 

„Poznawanie mentalności ludzi o innej 
narodowości niż nasza otwiera głowę  
i uczy empatii” – powiedział Stefa-
no Terrazzino podczas czwartkowe-
go wydarzenia w Miejskiej Bibliotece 

Biblioteka w liczbach
Pomimo nadal trwającej pandemii, statystyka biblioteki pokazała, jak ważna jest książka w codziennym życiu mieszkańców. W 2021 
roku w naszej bibliotece odnotowano 183 tysiące odwiedzin, w tym  zarejestrowanych czytelników było ponad 10 tysięcy. Liczba wy-
pożyczeń książek przekroczyła 100 tys., a zbiorów specjalnych (filmów i audiobooków) 5 tys. Nasza działalność w miarę możliwości 
rozszerza się zgodnie z potrzebami użytkowników. Rośnie zainteresowanie e-bookami, książkomatem oraz zamówieniami i rezerwacja-
mi on-line. Cieszymy się, że pomimo obostrzeń sanitarnych oraz utrudnionych kontaktów społecznych, możemy udostępniać literaturę 
i być bliżej ludzi.

Karolina Wieczorek
          Dyrektor MBP

W chmurach ze Stefano 
Terrazzino
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Publicznej. W ten wyjątkowy wieczór,  
27 stycznia, mieliśmy okazję zasłuchać 
się w opowieściach o pasji do tańca, jak 
również otwartości na drugiego człowie-
ka, którymi obdarowali nas goście. W tej 
roli wystąpili: Ewa Baryłkiewicz, autorka 
książki „W chmurach. Taniec. Moje ży-
cie” oraz bohater jej publikacji - Stefano 
Terrazzino, a spotkanie z nimi poprowa-
dził Dariusz Mól. 

Jaki jest Stefano Terrazzino? Błyskotli-
wy, serdeczny i skromny. Z pewnością 
właśnie tych lub zbliżonych przymiot-
ników użyłby niejeden uczestnik wyda-
rzenia, gdyby miał za zadanie opisać 
postać tego artysty, bazując na swo-
ich wrażeniach ze spotkania. Tancerz 
wkroczył na salę nieco spóźniony, ale 
swoją pozytywną energią i rozbrajają-
cym poczuciem humoru szybko zyskał 
sympatię słuchaczy. Z radością w głosie 
opowiadał o wydarzeniach, które przy-
wiodły go do Polski, pomogły pokonać 
nieśmiałość i odnaleźć swoją ścieżkę 
kariery. 

Dzięki tej rozmowie wiemy już, że Ste-
fano Terrazzino lubi… spać! I jest  
w stanie zasnąć niemal wszędzie i niemal  
w każdym warunkach, a jedyną pozycją, 
w której nie jest w stanie zapaść w sen, 
jest ta stojąca. Wiemy, że długo bory-
kał się z językiem polskim i w dalszym 
ciągu wiele naszych rodzimych sformu-
łowań i ich stosowanie w konkretnych 
sytuacjach stanowi dla niego zagadkę, 
czego potwierdzeniem były przytoczo-
ne przez niego przezabawne anegdoty.  
I wiemy, że choć pochodzi z Sycylii, tak 
naprawdę nigdy tam nie mieszkał. Jak 
to możliwe? Kto nie był na spotkaniu, 
wyjaśnienia może poszukać w książce.

Rozmówcy wrócili też do wspomnień  
o udziale Stefano w programie telewi-
zyjnym „Taniec z Gwiazdami”. Tancerz 
zapewnił, że „projekt był dla niego oka-
zją do poznania fantastycznych ludzi na 
wysokim artystycznym poziomie i lep-
szego zrozumienia polskiej mentalno-
ści”. Podczas spotkania nie sposób było 
nie zauważyć, że naszych gości łączy 
szczera przyjacielska relacja, zbudowa-
na dzięki ich wielogodzinnym licznym 
rozmowom odbytym przy tworzeniu 
książki. Autorka, aby lepiej poznać świat 
swojego bohatera, nie tylko okazała się 
być ponadprzeciętnym słuchaczem, ale 
nawet sprawdziła empirycznie, ile rado-
ści może sprawiać taniec. 

Opowieści Ewy Baryłkiewicz i Stefano 
Terrazzino działają jak promyk sycylij-
skiego słońca – motywują do działa-
nia i budzą radość do życia. Polecamy 
wszystkim sprawdzić na własnej skórze 
ich moc, czytając książkę „W chmurach. 
Taniec. Moje życie”.

Jak co roku i w tym zimowym sezonie 
biblioteka zrealizowała zajęcia dla dzie-
ci i młodzieży w czasie ferii. Tradycyjnie 

nie zabrakło teatrzyków, warsztatów 
plastycznych i książkowych spotkań. 
Jednak ta edycja zimowych zajęć z bi-
blioteką była szczególna z uwagi na fakt, 
że została zorganizowana w zgodzie  
z hasłem przewodnim bibliotecznej dzia-
łalności na rok 2022, jakim jest „Zdrowa 
głowa”. Większość z zaplanowanych  
w tym czasie aktywności dla młodszych 
i starszych „urlopowiczów” była nasta-
wiona na relaks ciała i duszy,  poszuki-
wanie pasji oraz naukę radzenia sobie 
z emocjami. Zdrowie psychofizyczne 
dzieci i młodzieży ma wielki wpływ na 
ich pewność siebie i daje siłę do speł-
niania nawet najbardziej szalonych dzie-
cięcych marzeń. 

Ferie pod hasłem 
„W zdrowym ciele 
zdrowy duch”
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W pierwszym tygodniu ferii najmłodsi 
czytelnicy uczyli się, czym jest zdrowy 
styl życia i co należy jeść, aby czuć się 
dobrze podczas warsztatów książko-
wo–plastycznych poprowadzonych 
przez Agnieszkę Zarzecką z „Esencji 
Wsparcia”. Starsze dzieciaki wzięły 
udział w warsztatach introligatorskich 
pt. ”Stwórz swojego Zina”, nadając 
wybranej treści i swoim emocjom kre-
atywną graficzną formę. O emocjach  
i radzeniu sobie młodzi czytelnicy słu-
chali podczas spotkania z terapeutą  
i psychologiem  Martą Patoką. 

Ferie to czas na relaks i zebranie sił na 
nadchodzące miesiące nauki. To też 
dobry okres, aby odkrywać nowe pasje 
i szukać dookoła motywacji do osobi-
stego rozwoju. W myśl powyższej teo-
rii biblioteka zaprosiła do siebie dwóch 
niezwykłych ludzi. Odwiedził nas Mistrz 
Polski w tańcu breakdance, autor po-
radnika „3 Fundamenty” - Bartłomiej 
Zimny oraz reprezentant Polski w amp 
futbolu, rekordzista pod względem licz-
by tytułów bramkarza sezonu Amp Fut-
bol Ekstraklasa, uczestnik Mistrzostw 
Świata - Jakub Popławski. Swoją po-
zytywną energią do działania młodzież 
motywował również Przemek Staroń 
- psycholog, kulturoznawca i nauczy-
ciel,  twórca bestsellerowej serii książek 
„Szkoła bohaterów i bohaterek”.  

Podczas ferii dwukrotnie odwiedził bi-
bliotekę „Teatr Maska”. Pierwszy spek-
takl promował czytelnictwo i miał za za-

danie uzmysłowić odbiorcom, jak ważna 
jest rola książek w życiu każdego mło-
dego człowieka. Drugie przedstawienie 
zachęcało do refleksji o tym, jaki wpływ 
na nasz dobrostan ma dieta i zawierało 
istotny morał, że tak naprawdę „jeste-
śmy tym, co jemy” i zwróciło uwagę na 
codzienną aktywność fizyczną, która 
jest do życia niezbędna, jak pożywienie 
i powietrze. 

Znakomitym dopełnieniem programu ferii 
były warsztaty plastyczne „Bajeczne Mia-
sto” na podstawie książki „Mińsk mi się 
śni”, poprowadzone przez autorkę książki 
Magdalenę Bernat-Protaziuk i ilustratorkę 
Beatę Sajewską oraz, tradycyjne już, fe-
ryjne kinoteki i „spotkania z planszówką”.       
Z wielką radością zawiadamiamy, że  
w ramach akcji „600 drzew na 600-le-
cie” nasza biblioteka wylicytowała drze-
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Książki dla dorosłych:

• Barys, Łukasz: Kości, które nosisz  
w kieszeni. Wydanie I. Warszawa: 
Wydawnictwo Cyranka, 2021;

• Jax, Joanna: Wojenna miłość. Cho-
rzów: Videograf, 2022;

• Kampe,  Lea: Anioł z Warszawy: 
historia miłości i bohaterstwa Ireny 
Sendlerowej. Kraków: Społeczny In-
stytut Wydawniczy Znak, 2022; 

• Millet, Lydia: Ewangelia dzieciństwa. 
Warszawa: Echa, 2022;

• Sparks, Nicholas: Jedno życzenie. 
Warszawa: Wydawnictwo Albatros, 
2022-02;

• Wierzchowska, Maria: Desperatki. 
Warszawa: Wydawnictwo Lira, 2022

• Ziobro, Anna: Okruchy samotności. 
Gdańsk: Wydawnictwo Oficynka, 
copyright 2022.

Książki dla dzieci i młodzieży:

• Blyton, Enid: Zaklęty las. Kraków: 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 
2022;

• Ferrón, Sheddad Kaid-Sala: Kosmos 
i jego tajemnice. Gdańsk: Adamada, 
2021;

• Gucewicz, Krystyna: Tomaszek i resz-
ta świata. Pelplin: Bernardinum, 2021;

• Rusinek, Michał: Podbipięta, czyli co 
się kryje w nazwiskach. – Kraków: 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 
2022;

• Strzelecka, Maria: Beskid bez kitu: 
zima. Rzeszów: Lipbra PL, ©2021

• Van Genechten, Guido: Bip-biiip! 
Dryń-drrryń!  Gdańsk: Adamada, 2021;

• Wiedemann, Katy: Anatomicum: mu-
zeum anatomii. Warszawa: Dwie Sio-
stry, 2021.

  tekst: Anna Cudna 

KULTURA

wo, które zostanie zasadzone na Placu 
Kilińskiego. „Lipa mińskiej księgarni” 
będzie pamiątką utworzenia w 1886 r. 
pierwszej w mieście księgarni i wypoży-
czalni, którą założyła Zuzanna Małysz-
czycka i prowadziła wspólnie z Kornelią 
Skrodzką i Leokadią Lipską. Owa miń-
ska księgarnia to dziś Miejska Bibliote-
ka Publiczna. Zasponsorowane przez 
pracowników naszej instytucji drzewo 
niech będzie wyrazem wdzięczności dla 
tych trzech cudownych bibliotekarek, za 
ich pracę i serce włożone w promocję 
czytelnictwa w naszym mieście. Cieszy-
my się, że biblioteka może uczestniczyć  
w tej ekologicznej akcji, idealnie wpisu-
jącej się w obchody 600. rocznicy otrzy-
mania przez Mińsk Mazowiecki praw 
miejskich.  

Zapraszamy do wspólnego świętowania 
urodzin Mińska Mazowieckiego w ra-
mach akcji „600 książek na 600-lecie”. 
Biblioteka do końca maja zbierać będzie 
książki, które przekaże mieszkańcom 
podczas uroczystych obchodów Dni 
Miasta 28-29 maja. Regulamin akcji jest 
dostępny na stronie internetowej biblio-
teki www.mbpmm.pl.

    tekst: Katarzyna Pskiet
MBP Mińsk Mazowiecki

fot. z arch. MBP

Akcja „600 książek na 
600-lecie miasta”

Lipa 
mińskiej księgarni
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Wprowadzając w bożonarodzeniowy 
klimat tuż przed świętami, zaprosiliśmy 

na rodzinne warsztaty ozdób. 
Inspirując się dekoracjami wykonywa-
nymi ponad sto lat temu przez naszych 
pradziadków, podczas warsztatów 
uczestnicy tworzyli zabawki choinkowe, 
wykorzystując kolorowy papier, sznurki, 
wstążki, koraliki czy słomki. Czekały na 
nich różnorodne szablony ozdób cho-
inkowych z wzorników z przełomu XIX 
i XX w., takich jak: wisiory, żyrandole, 
płaskie i przestrzenne zabaweczki, pa-
wie oczka, kołyseczki, ptaszki, gwiazdki.

Staropolskie świąteczne obycza-
je przybliżyła także Kompania Janusza 
Prusinowskiego podczas niezwykłego 

koncertu kolędowego z elemen-
tami Herodów. Boże Narodzenie to 

moment wyjątkowy: zawieszone są spo-
ry, różnice stanów, prawa natury, a na-
wet Czas. Możliwe jest spotkanie, roz-
mowa, wspólny śpiew - celebrowanie 

tajemnicy Życia. Goście z innego świa-
ta: Kolędnicy – Anioł, Diabeł, Gwiazdor, 
Cyganka, Żyd, królowie, pasterze, zwie-
rzęta, wreszcie i sama Śmierć - śpiewali 
razem o narodzinach Cudownej Dzieci-
ny, o miłości, która tworzy świat.

Organizowane przez MDK warsz-
taty tanga argentyńskiego spo-
tkały się z bardzo pozytywnym odbio-
rem, a grupa miłośników ognistego 
tańca rośnie z zajęć na zajęcia. Warsz-
tat prowadzą pasjonaci tanga Syl-
wia Jarek-Jaworska i Marcin Świstak 
z Energii Tanga. Mogą w nich wziąć 
udział zupełnie początkujący, jak rów-
nież ci, którzy uczestniczyli w poprzed-
nich edycjach oraz osoby już tańczące. 
Zawsze jest dobry czas na spotka-
nie z tangiem. Podczas lutowej edycji 
uczestnicy mieli okazję zasmakować  
w milongach - bardzo charakterystycz-
nym i łatwo rozpoznawalnym tańcu, 
który od zawsze jest związany z kulturą 
tanga argentyńskiego.

„Poper” - sztuka izraelskiego 
dramaturga Hanocha Levina, pisarza 
i reżysera teatralnego, to fascynujący 
tekst, w którym humor łączy się  
z okrucieństwem, tragizm z absurdem, 
a codzienność z poezją. Autor dosko-
nale łączy elementy komedii i tragedii,  
a najlepszym dowodem jego odwagi 
jest fakt, że do tej wybuchowej mie-
szanki konwencji, Levin wprowadza... 

piosenki. Adaptację teatralną „Popera” 
w wykonaniu Teatru Pijana Sypialnia 
mieliśmy możliwość obejrzeć w MDK. 
Drobny konflikt w związku Szwarców 
rozpętał okrutną i absurdalną wojnę 
między małżonkami. W intrygę zo-
stał wciągnięty tytułowy Poper, sąsiad 
Szwarców, dobrotliwy kawaler, który 
dotąd wiódł spokojne życie. Nisz-
czycielska siła złego słowa zaczęła 
deformować życie bohaterów. Przyjaciel 
domu o wiele mówiącym imieniu Kac 
oraz młoda prostytutka Kulpa, stali się 
kolejnymi elementami tej skomplikowa-
nej i emocjonalnej układanki.

Stand-up’y to wydarzenia, które 
przyciągają liczną widownię. W MDK 
gościliśmy ostatnio Piotra Szumow-
skiego oraz Antoniego Syrka-Dąbrow-
skiego. Panowie niezawodnie zapewnili 
świetną rozrywkę, komentując aktualne 
wydarzenia, obyczaje i życie społeczne. 

Trochę zimowo, zawsze kulturalnie i kreatywnie
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Takie warsztaty to my lubimy - pi-
łowanie, wiercenie i wbijanie gwoździ. 
Jednym słowem – wióry leciały podczas 

rodzinnych warsztatów stolar-
skich. Dzieci samodzielnie, no, z nie-
wielką pomocą opiekunów, robiły drew-
niane zabawki. Bezpośredni kontakt  
z kawałkiem drewna i wysiłek włożony 
w jego obróbkę daje radość, satysfakcję 
i moc. Podczas warsztatów dzieci pra-
cowały z drewnem w naturalnej postaci. 
Uczyły się używać narzędzi stolarskich, 
jak: piły, młotki czy wiertarki. Z gałęzi, 
pniaczków i desek budowały pojazdy, 
roboty i statki, tworzyły drewniane obra-
zy i układanki. 

Ten koncert z pewnością zaskoczył 
publiczność. Docenione przez krytyków 

jazzowe Tubis Trio wykonało autor-

skie kompozycje, których styl nakreśla 
improwizacja zaczerpnięta z jazzu, ale 
otwarta na szersze horyzonty. W ten 
sposób powstały utwory z melodyjny-
mi tematami, ale nieprzewidywalnymi 
formami. Dało się słyszeć inspiracje 
zaczerpnięte z szeroko pojętej muzyki, 
czasami sięgając nawet po tematy mu-
zyki pop, ale przerobione z największym 
kunsztem artystycznym. 

Filcowane na mokro torebki wy-
konały uczestniczki jednych z kolejnych 
warsztatów. Prawdopodobnie zasko-
czone, że zadanie polegało bynajmniej 
nie na zszyciu gotowych kawałków filcu, 
tylko na …ciężkiej fizycznej pracy, by 
ten filc najpierw stworzyć. Ale praca w 
pocie czoła z pewnością się opłacała. 
Powstały cudowne niepowtarzalne to-
rebki.  Uczestniczki pod czujnym okiem 

„zafilcowanej” Justyny Wróbel-Miko-
łajczyk pracowały na wełnie czesanko-
wej, układając rysunek według własne-
go projektu i w dowolnej kolorystyce.  
W ten sposób powstały torebki filcowaną  
w całości, bezszwowo wraz z uchwy-
tami. A najlepsze i tak było filcowanie, 
czyli masowanie, rolowanie, rzucanie...

Dzieci przed feriami nastrajały się 
do zimowych zabaw oraz chłodniej-

szych dni w czasie spektaklu „Ale 
frajda! Zimowisko” w wykonaniu 
Teatru Bajaderka. Poznały różne oblicza 
Pani Zimy - te bardziej mroźne, pokry-
te szronem i białym puchem, a także te 
bardziej słoneczne lub szare, bez bieli  
i śniegu. Dowiedziały się także, dlacze-
go zmieniają się warunki atmosferyczne 
oraz jak to wpływa na nastrój. Bałwanek 
Puch i Buch pokazały dzieciom wspa-
niałe zimowe zabawy i przeprowadziły 
prawdziwą bitwę na śnieżki.

A skoro o feriach, w tym roku do 
Pałacu zaprosiliśmy dzieci na warszta-

ty scrapbookingu. Scrapbooking jest 
sztuką ręcznego tworzenia i dekorowa-
nia albumów ze zdjęciami i pamiątka-
mi rodzinnymi. Scrapbooking to histo-
rie przekazywane za pomocą obrazu. 
To zatrzymanie pięknych chwil. Dzieci 
podczas pięciu dni wykonały kartkę  
z szejkerem, notes ze smokiem, ramkę 
kliszę na zdjęcia, pudełko skarbonke 
oraz harmonijkowy album na fotografie. 



               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI30

      KULTURA

Mamy nadzieję, że warsztaty rozbudziły 
w uczestnikach nowa pasję. Uczestni-
cy Ferii w Pałacu mogli także zobaczyć 
w naszym kinie specjalnie dobrane dla 
dzieci i młodzieży fantastyczne filmy - 
„Wicher. Ostatni rozdział”, „Pamiętnik 
Berta”, „Klub brzydkich dzieci”, „Wilczy 
gang”, „Pan Patyk i morski potwór”. 

"Wywrócona bajka o Kap-
turku" to spektakl dla najmłodszych 

oparty na baśni, którą zna każde dziec-
ko. Nie powiela jednak akcji znanej 
opowieści, lecz ją dosłownie wywra-
ca „do góry nogami”. Aktorzy Teatru 

Kultureska odwołując się do znanych 
symboli z baśni braci Grimm, takich 
jak czerwony kapturek, groźny wilk czy 
wędrówka przez las do babci, stwo-
rzyli przezabawny autorski scenariuszu 
okraszony bajkową muzyką. Przez całe 
60 minut bawi widzów - zarówno tych 
najmłodszych, jak i ich rodziców. Spek-
takl bardzo ciepło przyjęty przez widow-
nię zawierał treści ekologiczne podane  
w bardzo przystępny i ciekawy sposób.

Reni Jusis to wszechstronnie uta-
lentowana wokalistka, kompozytorka, 
instrumentalistka i producentka. Naj-
nowszy muzyczny projekt jest zbiorem 

ulubionych francuskich piosenek woka-
listki i niezapomnianych utworów o mi-
łości. Razem z akustycznym zespołem 
podczas koncertu „Je suis Reni” artyst-
ka podzieliła się z nami swoimi interpre-
tacjami i zamiłowaniem do muzyki fran-
cuskiej. Reni Jusis wystąpiła nie tylko  
w roli wokalistki, ale także wibrafo-
nistki, przenosząc słuchaczy na uliczki 
Paryża i w cudowny retroklimat lat 60.  
i 70. Usłyszeliśmy kultowe piosenki 
Serge’a Gainsbourga, Francoise Hardy, 
Michela Legranda czy Joe Dassina. 

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK
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15 grudnia MSA miała przyjemność 
po raz kolejny gościć kapelę góralską 
z Beskidu Żywieckiego - „Beskidzcy 
Zbóje”. Górale zaprezentowali uczniom 
piękno góralskich kolęd i pastorałek. 

Przy akompaniamencie skrzypiec, 
kontrabasu, akordeonu oraz dętych in-
strumentów ludowych rozbrzmiewał gó-
ralski folklor. Górale opowiadali o swoim 
języku, śpiewie, stroju ludowym, hafcie 
beskidzkim, instrumentach, składzie ka-
peli i obrzędach bożonarodzeniowych. 
Uczniowie mieli też okazję, by podziwiać 
strój góralski – lnianą koszulę, bruclik  
z rękawami, filcowe gacie, kłobuk zbó-
jecki, pas bacowski i kierpce.  Artyści 
zaprezentowali instrumenty, takie jak: 
fujara pasterska, dudy, trąbica, muszla, 
kontrabas, akordeon i skrzypce. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się rów-
nież opowieści o obrzędach i zwycza-
jach ludowych. Na zakończenie goście 
zaśpiewali i złożyli życzenia świąteczne 
uczniom oraz wszystkim pracownikom 
szkoły. 

Z MSA płyną podziękowania dla 
Rady Rodziców za zorganizowanie 
uczniom tego wydarzenia.

oprac. na podst. mat. Joanny Nowik
fot z arch. MSA

KULTURA

„Beskidzcy Zbóje” 
w MSA
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„Połamania nart” i udanego wypo-
czynku - tak nam wszyscy życzyli oraz 
mocno trzymali kciuki za sukces. I tak 
się stało, realizacja zadania na szóstkę 
z plusem. Narciarskie warsztaty zimo-
we już za nami. Wróciliśmy zadowoleni 
i z nowymi narciarskimi umiejętnościa-
mi. Złoty medal dla wszystkich uczest-
ników!

Włożony wysiłek został właściwie 
spożytkowany, a światowy klub miło-
śników zimowego narciarskiego sza-
leństwa powiększył się o grono 46 no-
wych członków. To wielki sukces, który 
był możliwy dzięki wsparciu Miasta 
Mińsk Mazowiecki i zorganizowanym 
narciarskim warsztatom zimowym.

Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do umożliwienia realizacji 
tego zimowego projektu. Zadanie pu-
bliczne „Narciarskie warsztaty zimo-
we” było współfinansowane ze środ-
ków Miasta Mińsk Mazowiecki. 

Na stronie internetowej miasta 
www.minsk-maz.pl w zakładce relacje 
zamieszczony został film z naszych 
narciarskich warsztatów. Zapraszamy 
do jego obejrzenia.

Dariusz Świętochowski, Stowarzyszenie Na Piątkę
fot. z arch. stowarzyszenia

Relacja z warsztatów narciarskich

W dniach 11-13 lutego 2022 roku na 
obiekcie Podkarpackiego Centrum 
Lekkoatletycznego Uniwersytetu Rze-
szowskiego odbyły się PZLA Halowe 
Mistrzostwa Polski U18 U20. Wiktoria 
po raz pierwszy startowała w kategorii 
Juniora U20 (poniżej 20 roku życia) na 
dystansie 800 metrów (4 okrążenia toru 
halowego).

12 lutego, odbyły się biegi elimi-
nacyjne. W swoim biegu nasza za-
wodniczka zajęła pierwsze miejsce  
i uzyskała bezpośredni awans z czasem 
2:10:39.

Bieg finałowy miał miejsce w nie-
dzielę wieczorem, wystąpiło w nim  
6 najleprszych zawodniczek z półfi-
nałów. Mińszczanka, reprezentująca 
WLKS Nowe Iganie, zajęła w nim bez-
konkurecyjne I miejsce, zdobywając  
Mistrzostwo Polski z wynikiem 2:10:09, 
co stanowi jej nowy rekord życiowy.
Gratulacje!

Marcin Wróbel

Wiktoria Wróbel Mistrzynią Polski na 800 m

Zdjęcia ze strony Polskiego Związku Lekkiej Atletyki  prezentujemy dzięki uprzejmości  Tomasza Kasjaniuk  Fotografia Sportowa.  
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Kolejna edycja Wodnej Familiady

6 lutego na mińskiej pływalni odbyła 
się kolejna edycja Wodnej Familiady, 
czyli rodzinnych zawodów pływackich 
z przymrużeniem oka. 

Jest to jedna z nielicznych imprez  
o charakterze rekreacyjnym dedyko-
wana rodzinom, które lubią aktywnie 
spędzać czas. Zgłoszenia do imprezy 
przyjmowane były mailowo, a finalnie 
wystartowało 7 rodzin w dwu-  i trzy-
osobowych składach. Przygotowaliśmy 
dla rodzin 7 nietuzinkowych konkuren-
cji o różnym stopniu trudności, które 
okazały się nie lada gratką dla naszych 
gości, tj. wyścig na ogromnych dmu-

chanych łabędziach, zjazd ze zjeżdżal-
ni na czas, wyławianie kolorowych pi-
łeczek na czas, wyścig na materacach, 
wyścig motorówek oraz przyciąganie 
najmłodszego członka rodziny w kole 
ratunkowym. W każdej aktywności mu-
siał wziąć udział rodzic oraz wybrany 
członek rodziny. Za każdą konkurencję 
przyznawane były punkty w zależności 
od uzyskanego czasu lub wyniku. 

Po około dwóch godzinach peł-
nych emocji i dobrej zabawy poznali-
śmy zwycięzców Familiady. Pierwsze 
miejsce zajęła rodzina Kuśpietów, dru-
gie rodzina Sochanów, a trzecie miej-
sce (po dogrywce) rodzina Gawinów. 

Wszystkie rodziny zostały uhonoro-
wane nagrodami finansowymi, najlep-
sza trójka pucharami, a każde dziec-
ko dodatkowo upominkami. Została 
przyznana również nagroda specjalna 
dla rodziny, w której składzie znalazła 
się najmłodsza uczestniczka. Mamy 
nadzieję, że decyzja o wzięciu udział 
w naszej Familiadzie była strzałem  
w dziesiątkę.

Dziękujemy za wspólną zabawę i do 
zobaczenia za rok!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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GRAND PRIX POLSKI w KICKBOXINGU

15 stycznia odbył się ogólnopolski tur-
niej Kickboxingu „Grand Prix Polski  
w Kickboxingu” zorganizowany przez 
Stowarzyszenie klub Walhalla oraz Wal-
halla Fight Club.  Wydarzenie objęte było  
patronatem Polskiego Związku Kick-
boxingu oraz patronatem honorowym 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. 

 Na turniej przyjęto łącznie 536 zgłoszeń 
z 41 klubów z całej Polski. Podczas  
zawodów rozegrano blisko 500 walk  
w kategoriach wiekowych dzieci, kade-
ci, juniorzy i seniorzy w konkurencjach 
walk ciągłych Kick-Light, walk przery-
wanych Pointfighting oraz dla najmłod-
szych walka na pałki piankowe. Turniej 
rozegrano przy asyście 26 licencjono-
wanych sędziów Polskiego Związku 

Kickboxingu pod przewodnictwem Sę-
dziego Głównego, szefa wyszkolenia 
strefy wschodniej Krzysztofa Żychliń-
skiego, a nad wszystkim czuwał dele-
gat i członek zarządu PZKB Krzysztof 
Kaproń. Zawody odbywały się aż na 5 
planszach i był to największy od 20 lat, 
jak stwierdził sędzia główny, jednodnio-
wy krajowy turniej Kickboxingu. Co jest 
zarówno dla miasta, jak i organizatora 
turnieju dużym sukcesem.  

Organizatorzy kierują podziękowania  
w stronę burmistrza, który imprezę ob-
jął patronatem honorowym, dyrektora  
SP nr 4 Mirosława Samociuka, który tra-
dycyjnie kolejny raz gościł zawody na 
szkolnej hali oraz sponsorów i partne-
rów wydarzenia.

Więcej na stronie klubu: www.facebook/
grandprixpolskiwkickboxingu.

oprac. na podst. inf. organizator
fot. z arch. klubu
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Złota ALMMA 
dla trenera 
Grapplera
6 lutego reprezentant mińskiego Grap-
plera wystąpił na 210. edycji Amator-
skiej Ligi MMA. Kolejna edycja zawo-
dów odbyła się tym razem w Lublinie.

W kategorii do – 77 kg OSF nasz klub 
reprezentował zawodnik i trener Wojtek 
Wocial. W swojej formule stoczył dwie 
walki, dominując przeciwników w parte-
rze. Zarówno pierwsze, jak i drugie star-
cie wygrał na punkty. 

Tym samym zdobył I miejsce i złoty me-
dal. To kolejne cenne doświadczenie  
i umiejętności zdobyte przez jednego  
z naszych trenerów. Serdecznie gratu-
lujemy.

Klub Walki Grappler 
fot. z arch. klubu
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 Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 paź-
dziernika 1992r. o orderach i odznacze-
niach, Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, 
które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Medal przyznawany jest 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Organem uprawnionym do przed-
stawienia Prezydentowi RP wniosku  
w sprawie nadania medalu  mieszkań-
com miasta Mińsk Mazowiecki jest Wo-
jewoda Mazowiecki.

Wniosek o nadanie Medalu za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie przedstawia 
się Prezydentowi RP nie wcześniej niż  

w roku kalendarzowym, w którym osoby 
proponowane do odznaczenia obcho-
dzić będą 50 rocznicę zawarcia związ-
ku małżeńskiego. Czas oczekiwania na 
przyznanie medali trwa kilka miesięcy. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
Kancelaria Prezydenta RP przesyła Ju-
bilatom podpisany przez Prezydenta RP 
list gratulacyjny. Urząd Stanu Cywilnego 
po otrzymaniu medali powiadamia Ju-
bilatów o planowanym terminie uroczy-
stego wręczenia odznaczeń. Podczas 
uroczystości medale przyznane przez 
Prezydenta RP wręcza Burmistrz Mia-
sta.

Organizacja uroczystości jubileuszo-
wych nie podlega opłacie skarbowej. 
Osoby, które nie zgłaszały jubileuszu po 
przeżyciu wspólnie 50 lat i nie otrzymały 
medalu mogą zgłosić chęć otrzymania 
medalu od Prezydenta RP również póź-
niej. Osoby przedstawiane do odzna-
czenia Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie muszą spełniać warunek 
niekaralności. 

Urząd Stanu Cywilnego w Mińsku 
Mazowieckim występuje do Wojewody 
Mazowieckiego z inicjatywą (projektem 
wniosku) nadania medali w sytuacji, 
gdy zamieszkali na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki Jubilaci lub ich najbliższa 
rodzina zgłoszą zgodę na wystąpienie  
z takim wnioskiem.

Pary małżeńskie z Mińska Mazo-
wieckiego, które zawarły związek mał-
żeński w 1972 roku lub wcześniej i nie 
otrzymały Medalu za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie mogą zgłaszać się 
do Urzędu Stanu Cywilnego w Mińsku 
Mazowieckim w terminie do 30 kwietnia 
2022 roku. Podany termin zgłoszeń wią-
że się z określoną wyżej procedurą. 

O terminie i szczegółach organizacji 
uroczystości wręczenia medali Jubilaci 
zostaną powiadomieni w zaproszeniu 
przesłanym listownie przez  Urząd Sta-
nu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim.

 Iwona Stawska
                                  zastępca kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego  

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZYZNAWANIA
MEDALI  ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE

W ramach ogólnopolskiego projektu 
Elektryczne Śmieci rusza nowa usługa 
dla mieszkańców. Pięć prostych kro-
ków wystarczy, by szybko i w sposób 
bezpieczny dla środowiska oddać elek-
tryczne śmieci. Masz w domu zepsu-
tą pralkę, nieużywaną lodówkę albo 
uszkodzony piekarnik? Wejdź na stronę 
Elektryczne Śmieci, wypełnij formularz, 
przekaż sprzęt do recyklingu i zostań 
przyjacielem pszczół. Usługa skierowa-
na jest do osób fizycznych i stanowi do-
pełnienie całego systemu, który opiera 
się na czerwonych pojemnikach oraz 
odbiorach domowych zgłaszanych po-
przez infolinię.

   Krok po kroku

W formularzu należy podać kod poczto-
wy oraz zaznaczyć rodzaj sprzętu, który 
chcemy oddać. Może to być duży sprzęt 
jak pralka, suszarka, lodówka czy telewi-
zor. Gdy wybierzemy np. lodówkę, kolej-
nym krokiem będzie podanie informacji 
czy sprzęt jest sprawny oraz czy jego 
wielkość przekracza 1 m. Uzupełnione 
dane wystarczy potwierdzić. Następnie, 
należy podać adres odbioru i dane do 
kontaktu. Gdy wszystkie informacje zo-
staną zapisane, potwierdzenie złożenia 
zamówienia otrzymamy mailowo. Na-
stępny etap, to przygotowanie sprzętu 
do oddania – w umówionym terminie 

dwie osoby odbiorą duże AGD i przeka-
żą do profesjonalnych zakładów prze-
twarzania. Koszt usługi logistycznej nie-
zależnie od ilości oddawanego sprzętu 
i lokalizacji wynosi 35 zł. Ważne, usługa 
obecnie jest dostępna tylko w Miastach, 
które już przystąpiły do projektu Elek-
tryczne Śmieci oraz ze względu na swoją 
specyfikę cała Aglomeracja Katowicka  
i Śląsk, bez względu na miejscowość.

   Mały sprzęt w roli głównej

Formularz umożliwia także oddanie ma-
łego sprzętu np. komputera, drukarki, to-
nera, telefonu czy sprzętu IT o niewielkich 
rozmiarach. Wówczas system, na bazie 
wskazanej lokalizacji pokaże nam mapę 
z najbliższymi czerwonymi pojemnikami, 
do których powinny trafiać elektrycz-
ne śmieci nieprzekraczające 50 cm. „W 
drodze do pracy, szkoły, sklepu możemy 
oddać zużyty mały sprzęt niejako „przy 
okazji”. Jest to rozwiązanie, które wycho-
dzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, 
którzy w swoich mieszkaniach i domach 
mają najróżniejsze nieużywane, zepsute 
sprzęty na prąd i baterie” – mówi Ro-
bert Magolon, Pełnomocnik Zarządu ds. 
Projektu Elektryczne Śmieci. Co ważne, 
dodaje Robert Magolon z MB Recycling, 
przy okazji oddawania zużytego sprzętu 
wielkogabarytowego możemy przekazać 
również małogabarytowe urządzenia.

   Recykling i pszczoły

Przekazując elektryczne śmieci do re-
cyklingu, wspieramy jedne z najpoży-
teczniejszych owadów zapylających.  
Z części odzyskanych materiałów po-
wstają unikatowe ule z recyklingu. Ich 
pomysłodawcą jest grafik i pszczelarz 
Tomasz Waśkiewicz. Pasieki z recyklin-
gu stanęły już w wielu miastach w całej 
Polsce np. w Częstochowie, Krośnie, 
Wałbrzychu, Zamościu, Świdniku, By-
tomiu i Kielcach. W sumie w pasiekach  
z recyklingu mieszka obecnie 1,5 mi-
liona pszczół. Z przekazanych do re-
cyklingu elektrycznych śmieci powsta-
ną kolejne ule, w których zamieszkają 
pszczoły krainki. 

Więcej informacji na stronie:
elektrycznesmieci.pl/formularz/#/

INFOLINIA: +48 572 102 102
MAIL: info@elektrycznesmieci.pl

Nowa usługa dla mieszkańców
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Z PRAC RADY MIASTA

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

XL sesja Rady Miasta w dniu 24 stycznia 2022 r.
1. Uchwała Nr XL.365.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie 

Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022;
2. Uchwała Nr XL.366.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2033;
3. Uchwała Nr XL.367.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu 

istniejącej drogi gminnej ulicy Sosnowej;
4. Uchwała Nr XL.368.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki;
5. Uchwała Nr XL.369.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego;

6. Uchwała Nr XL.370.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie nadania nazwy skweru 
w Mińsku Mazowieckim; 

7. Uchwała Nr XL.371.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobie-
rania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

8. Uchwała Nr XL.372.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim;

9. Uchwała Nr XL.373.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego pla-
nu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2022 roku na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;

10. Uchwała Nr XL.374.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie;

11. Uchwała Nr XL.375.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.

Uchwały podjęte na sesji
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

Rekrutacja 
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

i I klas szkół podstawowych 
trwa od 28 lutego od  godz. 8.00 

do 11 marca do godz. 15.00
Nabory przeprowadzane są za pomocą systemu elektronicznego.  

Poszczególne aplikacje tj. do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych pozwolą na za-
poznanie się z ujednoliconą ofertą edukacyjną poszczególnych placówek 
oraz umożliwią szybki dostęp do wyników rekrutacji. 

Szczegółowe informacje na stronie: 
www.minskmaz.pl /Miasto/Edukacja/Rekrutacja.

 URZĄD INFORMUJE

Zapraszamy do udziału w konkursie na 
formę rzeźbiarską. Dzieło ma być umiesz-
czone na Rondzie Bitwy Warszawskiej 
1920 r. w Mińsku Mazowieckim i mieć 
lekką, najlepiej ażurową formę. Nagrodę 
dla zwycięzcy i realizację przedsięwzię-
cia sfinansuje  Firma REMEX. 

Bardzo dziękujemy za wsparcie działań 
jubileuszowych i troskę o estetykę miasta. 
Szczegóły dotyczące konkursu na stronie 
www.minsk-maz.pl w zakładkach: aktual-
ności i komunikaty.

Konkurs na formę rzeźbiarską 
pt. „Radość” 
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MIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI
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